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ตาราง 30  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
1 กระเทียมวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม 

 
1.)  
2.)  
3.)  
4.) และวรรณกรรม 

2.)   หลดกการใชนภาษา 
3.)   การเขรยน 
4.)   การฟดง การดบ และ
การพบด 
5.)   บบรณาการ 
6.)   การออาน 
ว 

 หลักการใช้ภาษา  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ 

   การอ่าน     

2 กาบเชิงวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด 
 

 การเขียน  บูรณาการ  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

3 กุดไผทประชาสรรค ์  การฟัง การดูและการฟัง  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม   

4 แกศึกษาพัฒนา  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  บูรณาการ  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

5 ขนาดมอญพิทยาคม  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  หลักการเขียน   

6 ขวาวใหญ่วิทยา  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

7 โคกตะเคียนวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ  การเขียน 

   การอ่าน     

8 โคกยางวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  บูรณาการ  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

9 

 

 

 

จอมพระประชาสรรค ์  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ 

10 จารย์วิทยาคาร  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การเขียน 

   การอ่าน     

11 ช้างบุญวิทยา  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  การอ่าน  วรรณคดีและวรรณกรรม  
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
12 ชุมพลวิทยาสรรค ์  การเขียน  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด  การอ่าน  

13 เชื้อเพลิงวิทยา  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

14 โชคเพชรพิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน 

15 ดอนแรดวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  บูรณาการ  หลักการใช้ภาษา  การเขียน  การอ่าน 

   การฟัง การดูและการพูด     

16 ตั้งใจวิทยาคม  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ 

   การอ่าน     

18 ตานีวิทยา  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

19 ตาเบาวิทยา  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ 

   การอ่าน     

20 แตลศริิวิทยา -ไม่ม-ี     

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์  บูรณาการ  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน    

23 ท่าสว่างวิทยา  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน   

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด 

25 ทุ่งมนวิทยาคาร  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด 

26 เทนมีย์มิตรประชา  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  การอ่าน  หลักการใช้ภาษา  การเขียน 
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
27 เทพอุดมวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา    

28 ไทรแก้ววิทยา  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษ 

   การอ่าน     

29 ธาตุศรีนคร  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  บูรณาการ  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

30 นาดีวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ 

   การอ่าน     

31 นาบัววิทยา  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ  การอ่าน  

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา  การเขียน  การอ่าน  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม 

   บูรณาการ     

33 แนงมุดวิทยา  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  การเขียน  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม 

   การอ่าน     

34 โนนเทพ  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน 

35 โนนแท่นพิทยาคม  บูรณาการ  การเขียน  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด 

   การอ่าน     

36 บัวเชดวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด  การอ่าน  บูรณาการ 

37 บึงนครประชาสรรค ์  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ สารวรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

38 บุแกรงวิทยาคม  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน 

39 เบิดพิทยาสรรค ์  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  บูรณาการ  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

41 ประสาทวิทยาคาร -ไม่ม-ี     

42 ปราสาทเบงวิทยา  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ 

43 พญารามวิทยา  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน 

   วรรณคดีและวรรณกรรม     

44 พนมดงรักวิทยา  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

45 พนาสนวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน 

   บูรณาการ     

46 พรมเทพพิทยาคม  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

47 พระแก้ววิทยา  บูรณาการ  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  

48 มหิธรวิทยา  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

49 มัธยมจารพัตวิทยา  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน  หลักการใช้ภาษา  การเขียน 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  การอ่าน  หลักการใช้ภาษา 

   การฟัง การดูและการพูด     

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน  วรรณคดีและวรรณกรรม  บูรณาการ  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด 

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา    

       

53 เมืองบัววิทยา  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา 
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
   การอ่าน     

54 เมืองลีงวิทยา  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน 

   วรรณคดีและวรรณกรรม     

55 ยางวิทยาคาร  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ  การเขียน  การอ่าน 

   วรรณคดีและวรรณกรรม     

56 รัตนบุร ี  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม    

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ  การเขียน 

58 แร่วิทยา  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  บูรณาการ 

   การอ่าน     

59 ลานทรายพิทยาคม  วรรณคดีและวรรณกรรม  บูรณาการ  การฟัง การดูและการพูด   

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร  การเขียน  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด  

61 วังข่าพัฒนา  บูรณาการ  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

62 วีรวัฒน์โยธิน  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  หลักการใช้ภาษา  บูรณาการ  

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

64 ศรีปทุมพิทยาคม  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  การเขียน  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

65 ศรีไผทสมันต ์  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา    

66 ศรีรามประชาสรรค ์  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน  การเขียน 
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
67 ศรีสุขวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน   

68 ศีขรภูมิพสิัย -ไม่ม-ี     

69 สนมวิทยาคาร -ไม่ม-ี     

70 สวายวิทยาคาร  การอ่าน  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  

71 สังขะ  วรรณคดีและวรรณกรรม     

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม  วรรณคดีและวรรณกรรม     

73 สินรินทร์วิทยา  การเขียน  การฟัง การดูและการพูด  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน  หลักการใช้ภาษา 

74 สิรินธร -ไม่ม-ี     

75 สุรพินท์พิทยา  หลักการใช้ภาษา     

76 สุรวิทยาคาร -ไม่ม-ี     

77 สุรพินท์พิทยา  หลักการใช้ภาษา     

78 สุรินทรภ์ักด ี  การเขียน  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา   

79 สุรินทรร์าชมงคล  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา 

   การอ่าน     

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  การเขียน  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  บูรณาการ  การอ่าน 

   หลักการใช้ภาษา     

81 หนองขุนศรีวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การอ่าน  การเขียน   

82 หนองแวงวิทยาคม  การฟัง การดูและการพูด  การเขียน  วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา  การอ่าน 

   บูรณาการ     

83 หนองสนิทวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การฟัง การดูและการพูด  การอ่าน  การเขียน  บูรณาการ 
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1 2 3 4 5 
   หลักการใช้ภาษา     

84 หนองอียอวิทยา  บูรณาการ     

85 ห้วยจริงวิทยา  วรรณคดีและวรรณกรรม  การเขียน  หลักการใช้ภาษา  การฟัง การดูและการพูด  

 

ตาราง 31  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์    

2 กาบเชิงวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

3 กุดไผทประชาสรรค ์ ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์  

4 แกศึกษาพัฒนา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์

5 ขนาดมอญพิทยาคม ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

  

6 ขวาวใหญ่วิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

7 โคกตะเคียนวิทยา  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 

8 โคกยางวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์

9 จอมพระประชาสรรค ์ -ไม่ม-ี     
10 จารย์วิทยาคาร  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

11 ช้างบุญวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์    

13 เชื้อเพลิงวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  

14 โชคเพชรพิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  

15 ดอนแรดวิทยา  เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

16 ตั้งใจวิทยาคม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์    

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภูมิศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์

18 ตานีวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  

19 ตาเบาวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร์  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  

20 แตลศริิวิทยา  ภูมิศาสตร ์     
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1 2 3 4 5 

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์  เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์   

23 ท่าสว่างวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  

25 ทุ่งมนวิทยาคาร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์    

26 เทนมีย์มิตรประชา  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

27 เทพอุดมวิทยา  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 

28 ไทรแก้ววิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

29 ธาตุศรีนคร  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 

30 นาดีวิทยา  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
31 นาบัววิทยา  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
32 นารายณ์ค่าผงวิทยา  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

33 แนงมุดวิทยา  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    
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 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

34 โนนเทพ  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์

35 โนนแท่นพิทยาคม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์

36 บัวเชดวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

37 บึงนครประชาสรรค ์  ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์   

38 บุแกรงวิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  

39 เบิดพิทยาสรรค ์  ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์  

41 ประสาทวิทยาคาร -ไม่ม-ี     

42 ปราสาทเบงวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

   

43 พญารามวิทยา  ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์   

44 พนมดงรักวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 

45 พนาสนวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  

46 พรมเทพพิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์
 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
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47 พระแก้ววิทยา  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

   

48 มหิธรวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์

49 มัธยมจารพัตวิทยา  ภูมิศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์   

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์   

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์  เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์    

53 เมืองบัววิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์

54 เมืองลีงวิทยา  ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 ประวัติศาสตร ์  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  

55 ยางวิทยาคาร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์

56 รัตนบุร ี ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์    

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

58 แร่วิทยา  เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

59 ลานทรายพิทยาคม  เศรษฐศาสตร ์     

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร  ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์  

61 วังข่าพัฒนา  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์   

62 วีรวัฒน์โยธิน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์   

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์

64 ศรีปทุมพิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตใน
สังคม 

 ประวัติศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  เศรษฐศาสตร ์  

65 ศรีไผทสมันต ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

66 ศรีรามประชาสรรค ์  ภูมิศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

67 ศรีสุขวิทยา  ภูมิศาสตร ์     

68 ศีขรภูมิพสิัย -ไม่ม-ี     

69 สนมวิทยาคาร  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์   

70 สวายวิทยาคาร  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

71 สังขะ  ภูมิศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
72 ส่าโรงทาบวิทยาคม  ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์    
73 สินรินทร์วิทยา  ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557  81 
 

ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

74 สิรินธร -ไม่ม-ี     
75 สุรพินท์พิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์   

76 สุรวิทยาคาร -ไม่ม-ี     
77 สุรินทร์พิทยาคม  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

78 สุรินทรภ์ักด ี  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ภูมิศาสตร ์   

79 สุรินทรร์าชมงคล  เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ประวัติศาสตร ์  

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  ประวัติศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   
81 หนองขุนศรีวิทยา  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์   

82 หนองแวงวิทยาคม  ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์

83 หนองสนิทวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 

 ภูมิศาสตร ์  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์

84 หนองอียอวิทยา  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์   

85 ห้วยจริงวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์  เศรษฐศาสตร ์  ภูมิศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
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ตาราง  32  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ที ่ โรงเรียน 
การเรยีนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

1 กระเทียมวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

2 กาบเชิงวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

3 กุดไผทประชาสรรค ์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

4 แกศึกษาพัฒนา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

5 ขนาดมอญพิทยาคม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

6 ขวาวใหญ่วิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

7 โคกตะเคียนวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

8 โคกยางวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

9 จอมพระประชาสรรค ์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

10 จารย์วิทยาคาร  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

11 ช้างบุญวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

13 เชื้อเพลิงวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

14 โชคเพชรพิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

15 ดอนแรดวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

16 ตั้งใจวิทยาคม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

18 ตานีวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   
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ที ่ โรงเรียน 
การเรยีนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

19 ตาเบาวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

20 แตลศริิวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม    

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

23 ท่าสว่างวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

25 ทุ่งมนวิทยาคาร  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

26 เทนมีย์มิตรประชา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

27 เทพอุดมวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

28 ไทรแก้ววิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

29 ธาตุศรีนคร  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

30 นาดีวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

31 นาบัววิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

33 แนงมุดวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

34 โนนเทพ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

35 โนนแท่นพิทยาคม  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

36 บัวเชดวิทยา -ไม่ม-ี    

37 บึงนครประชาสรรค ์  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

38 บุแกรงวิทยาคม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   
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ที ่ โรงเรียน 
การเรยีนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

39 เบิดพิทยาสรรค ์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

41 ประสาทวิทยาคาร  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

42 ปราสาทเบงวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

43 พญารามวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

44 พนมดงรักวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

45 พนาสนวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

46 พรมเทพพิทยาคม  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

47 พระแก้ววิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

48 มหิธรวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

49 มัธยมจารพัตวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

50 มัธยมทับทิมสยาม 04  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์  ภาษาและวัฒนธรรม    

53 เมืองบัววิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

54 เมืองลีงวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

55 ยางวิทยาคาร  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

56 รัตนบุร ี  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

58 แร่วิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   
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ที ่ โรงเรียน 
การเรยีนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

59 ลานทรายพิทยาคม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

61 วังข่าพัฒนา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

62 วีรวัฒน์โยธิน  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

64 ศรีปทุมพิทยาคม  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

65 ศรีไผทสมันต ์  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

66 ศรีรามประชาสรรค ์  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

67 ศรีสุขวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

68 ศีขรภูมิพสิัย  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

69 สนมวิทยาคาร  ภาษาและวัฒนธรรม    

70 สวายวิทยาคาร  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

71 สังขะ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

73 สินรินทร์วิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

74 สิรินธร -ไม่ม-ี    

75 สรุพินท์พิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

76 สุรวิทยาคาร -ไม่ม-ี    

77 สุรินทร์พิทยาคม  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

78 สุรินทรภ์ักด ี  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   
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ที ่ โรงเรียน 
การเรยีนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

79 สุรินทรร์าชมงคล  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

81 หนองขุนศรีวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

82 หนองแวงวิทยาคม  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

83 หนองสนิทวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

84 หนองอียอวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร    

85 ห้วยจริงวิทยา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาและวัฒนธรรม   

 

ตาราง  33  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา การวัด  พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร ์

 เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลู 
และความนา่จะเป็น 

2 กาบเชิงวิทยา 
การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวนและการด่าเนินการ  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร ์

 พีชคณิต 

การวัด     

3 กุดไผทประชาสรรค ์ จ่านวนและการด่าเนินการ  เรขาคณติ  พีชคณิต  การวัด ทักษะ/กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557  87 
 

ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

4 แกศึกษาพัฒนา เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็นน่าจะเป็น 

 จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

5 ขนาดมอญพิทยาคม พีชคณิต  การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 

6 ขวาวใหญ่วิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด 

พีชคณิต     

7 โคกตะเคียนวิทยา การวัด  จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 
น่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 

8 โคกยางวิทยา การวัด  เรขาคณติ  พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและความ
น่าจะเป็น 

8 โคกยางวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ    

9 จอมพระประชาสรรค ์  การวัด  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 

10 จารย์วิทยาคาร  เรขาคณติ  การวัด  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 

11 ช้างบุญวิทยา  การวัด  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต 

ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร ์    

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์  การวัด  เรขาคณติ  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

13 เชื้อเพลิงวิทยา 
 ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 การวัด จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ 

 พีชคณิต     

14 โชคเพชรพิทยา  เรขาคณติ  การวัด จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    

15 ดอนแรดวิทยา  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต  การวัด จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

16 ตั้งใจวิทยาคม  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต  การวัด 

ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร ์    

17 ตาคงวิทยา  รัชมังคลาภเิษก การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

ทักษะการวัด ทักษะเรขาคณิต ทักษะพีชคณิต 

18 ตานีวิทยา  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 พีชคณิต จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

19 ตาเบาวิทยา  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 การวัด 

 จ่านวนและการด่าเนินการ    

20 แตลศริิวิทยา  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความ 
น่าจะเป็น 

 พีชคณิต  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด 

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความ 
น่าจะเป็น 

 จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต  เรขาคณติ 
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ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความ 
น่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

23 ท่าสว่างวิทยา การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความ 
น่าจะเป็น 

 เรขาคณติ  พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม  การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความ 
น่าจะเป็น 

  

25 ทุ่งมนวิทยาคาร  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความ 
น่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด 

26 เทนมีย์มิตรประชา 
จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด  เรขาคณติ  พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    

27 เทพอุดมวิทยา ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความ 
น่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  การวัด 

28 ไทรแก้ววิทยา จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็นน่าจะเป็น 

 การวัด 

29 ธาตุศรีนคร  เรขาคณติ จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความ 
น่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต 

 การวัด     

30 นาดีวิทยา  เรขาคณติ จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด  

31 นาบัววิทยา จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและความ
น่าจะเป็น 



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557  
    90 
 

ที ่ โรงเรียน 
 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลีย่ต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา  เรขาคณติ จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

33 แนงมุดวิทยา  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต  จ่านวนและการด่าเนินการ 

34 โนนเทพ  พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความ 
น่าจะเป็น 

 เรขาคณติ  การวัด 

จ่านวนและการด่าเนินการ     

35 โนนแท่นพิทยาคม  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต  การวัด  จ่านวนและการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    

36 บัวเชดวิทยา  การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 เรขาคณติ  พีชคณิต  

37 บึงนครประชาสรรค ์  การวัด  พีชคณิต จ่านวนและการ
ด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 เรขาคณติ 

38 บุแกรงวิทยาคม  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวนและการด่าเนินการ  

39 เบิดพิทยาสรรค ์ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด  เรขาคณติ 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์ จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 

41 ประสาทวิทยาคาร ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 พีชคณิต 
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ที ่ โรงเรียน 
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1 2 3 4 5 

42 ปราสาทเบงวิทยา  พีชคณิต  การวิเคราะห์ข้อมูลและ  
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด  เรขาคณติ 

จ่านวนและการด่าเนินการ    

43 พญารามวิทยา  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวนและการด่าเนินการ 

 พีชคณิต     

44 พนมดงรักวิทยา ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  พีชคณิต 

45 พนาสนวิทยา ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  พีชคณิต 

46 พรมเทพพิทยาคม 
จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต  การวัด 

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    

47 พระแก้ววิทยา  พีชคณิต  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 การวัด  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

48 มหิธรวิทยา  พีชคณิต  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 การวัด 

จ่านวนและการด่าเนินการ    

49 มัธยมจารพัตวิทยา  เรขาคณติ จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

  

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 
การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความ 
น่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 เรขาคณติ  พีชคณิต  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด     
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51 มัธยมศรสี่าเภาลูน  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต     

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์  พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 เรขาคณติ  การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

53 เมืองบัววิทยา 
ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 เรขาคณติ  การวัด 

 พีชคณิต     

54 เมืองลีงวิทยา ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด  เรขาคณติ  พีชคณิต 

55 ยางวิทยาคาร ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 เรขาคณติ  พีชคณิต  

56 รัตนบุร ี  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  เรขาคณติ  พีชคณิต ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและความ 
น่าจะเป็น 

 การวัด     

58 แร่วิทยา  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

  

59 ลานทรายพิทยาคม  การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 เรขาคณติ 

 พีชคณิต     
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60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและความ 
น่าจะเป็น 

61 วังข่าพัฒนา  เรขาคณติ  พีชคณิต จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

62 วีรวัฒน์โยธิน  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ 

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย  การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต  เรขาคณติ  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

64 ศรีปทุมพิทยาคม  พีชคณิต  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 

65 ศรีไผทสมันต ์  พีชคณิต  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด 

66 ศรีรามประชาสรรค ์ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด 

67 ศรีสุขวิทยา  พีชคณิต  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 

68 ศีขรภูมิพสิัย  เรขาคณติ  การวัด    

69 สนมวิทยาคาร จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 เรขาคณติ  

70 สวายวิทยาคาร  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด 

 พีชคณิต     
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71 สังขะ  เรขาคณติ  การวัด ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต 

การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม  การวัด จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูและความ 
น่าจะเป็น 

73 สินรินทร์วิทยา  พีชคณิต  การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

 พีชคณิต  จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี     

77 สุรินทร์พิทยาคม การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  พีชคณิต 

78 สุรินทรภ์ักด ี  เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต 

 การวัด     

79 สุรินทรร์าชมงคล การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 พีชคณิต  เรขาคณติ 

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ความน่าจะเป็น 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  

81 หนองขุนศรีวิทยา  เรขาคณติ  การวัด ทักษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์  

82 หนองแวงวิทยาคม จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 การวัด  เรขาคณติ  พีชคณิต 
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การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น    

83 หนองสนิทวิทยา  การวัด  เรขาคณติ ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูและความ 
น่าจะเป็น 

จ่านวนและการด่าเนินการ    

84 หนองอียอวิทยา จ่านวนและการดา่เนินการ  เรขาคณติ  การวัด ทักษะ/กระบวนการฯ  พีชคณิต 

85 ห้วยจริงวิทยา ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

 พีชคณิต จ่านวน 
และการด่าเนินการ 

 เรขาคณติ  

 
ตาราง  34  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน 
 การเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา  พลังงาน  สารและสมบัติของสาร  ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 แรงและการเคลื่อนที ่ ดาราศาสตร์และอวกาศ 

2 กาบเชิงวิทยา 
 ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

สาร 
และสมบัติของสาร 

 ดาราศาสตร ์
และอวกาศ 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่

 พลังงาน ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 

  

3 กุดไผทประชาสรรค ์ ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

แรงและการเคลื่อนที่  สาร 
และสมบัติของสาร 

 กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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1 2 3 4 5 

4 แกศึกษาพัฒนา 
 ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  ดาราศาสตร ์
และอวกาศ 

 สาร 
และสมบัติของสาร 

สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

   

5 ขนาดมอญพิทยาคม 
 ดาราศาสตร ์
และอวกาศ 

 กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน 

ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

แรงและ 
การเคลื่อนที ่

   

6 ขวาวใหญ่วิทยา  พลังงาน  สาร 
และสมบัติของสาร 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 แรง 
และการเคลื่อนที ่

7 โคกตะเคียนวิทยา 
ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 พลังงาน  สาร 
และสมบัติของสาร 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่     

8 โคกยางวิทยา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ดาราศาสตร ์
และอวกาศ 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร 

 พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่   

9 จอมพระประชาสรรค ์ ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิต 
กับสิ่งแวดล้อม 

 สาร 
และสมบัติของสาร 

  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

   

10 จารย์วิทยาคาร 
ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 พลังงาน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  แรงและการเคลื่อนที ่  แรงและการเคลื่อนที ่

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก    
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11 ช้างบุญวิทยา  แรงและการเคลื่อนที ่  ธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 สารและสมบัติของสาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์  สารและสมบัติของสาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่

13 เชื้อเพลิงวิทยา 
 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  แรงและการเคลื่อนที ่  สารและสมบัติของสาร 

 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

   

14 โชคเพชรพิทยา 
 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 แรงและการเคลื่อนที ่  สารและสมบัติของสาร  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ     

15 ดอนแรดวิทยา 
 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่

 ดาราศาสตร์และอวกาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   

16 ตั้งใจวิทยาคม  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก    

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  สารและสมบัติของสาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ     
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18 ตานีวิทยา 
 สารและสมบัติของสาร  สิ่งมีชีวิต 

กับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 แรงและการเคลื่อนที ่  พลังงาน   

19 ตาเบาวิทยา 
สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 แรงและการเคลื่อนที ่

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์และอวกาศ   

20 แตลศริิวิทยา ไม่ม ี     

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์  สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร     

23 ท่าสว่างวิทยา  แรงและการเคลื่อนที ่     

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม  แรงและการเคลื่อนที ่  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร     

25 ทุ่งมนวิทยาคาร กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน 

   สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่    
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26 เทนมีย์มิตรประชา 
 แรงและการเคลื่อนที ่  สารและสมบัติของสาร  สิ่งมีชีวิต 

กับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 พลังงาน    

27 เทพอุดมวิทยา 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน 

 แรงและการเคลื่อนที ่  สารและสมบัติของสาร    

28 ไทรแก้ววิทยา 
 แรงและการเคลื่อนที ่  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 

กับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ดาราศาสตร์และอวกาศ    

29 ธาตุศรีนคร  สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   

30 นาดีวิทยา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน  สารและสมบัติของสาร  

31 นาบัววิทยา 
 สารและสมบัติของสาร  ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ 

สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

 แรงและการเคลื่อนที ่  พลังงาน    
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33 แนงมุดวิทยา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

 พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ    

34 โนนเทพ สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน 

35 โนนแท่นพิทยาคม 
 ดาราศาสตร์และอวกาศ  แรงและการเคลื่อนที ่  ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 พลังงาน   

36 บัวเชดวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน   

37 บึงนครประชาสรรค ์ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน  สารและสมบัติของสาร 

38 บุแกรงวิทยาคม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต    

39 เบิดพิทยาสรรค ์ สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  แรงและการเคลื่อนที ่  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์  สารและสมบัติของสาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

41 ประสาทวิทยาคาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร 
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42 ปราสาทเบงวิทยา 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    

43 พญารามวิทยา 
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   

44 พนมดงรักวิทยา  สารและสมบัติของสาร  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ  แรงและการเคลื่อนที ่

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     

45 พนาสนวิทยา 
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร 

 แรงและการเคลื่อนที ่     

46 พรมเทพพิทยาคม 
 ดาราศาสตร์และอวกาศ  สิ่งมีชีวิต 

กับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 แรงและการเคลื่อนที ่   

47 พระแก้ววิทยา  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

48 มหิธรวิทยา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่     
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49 มัธยมจารพัตวิทยา 
 แรงและการเคลื่อนที ่  สิ่งมีชีวิต 

กับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 พลังงาน  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   

50 มัธยมทับทิมสยาม 04  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 แรงและการเคลื่อนที ่  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต  

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน  สารและสมบัติของสาร  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 แรงและการเคลื่อนที ่  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต   

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์  พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  

53 เมืองบัววิทยา 
 ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
 สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน    

54 เมืองลีงวิทยา 
 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 แรงและการเคลื่อนที ่  สารและสมบัติของสาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน    

55 ยางวิทยาคาร 
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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ที ่ โรงเรียน 
 การเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

56 รัตนบุร ี ไม่ม ี     

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  พลังงาน  สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก    

58 แร่วิทยา  ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 แรงและการเคลื่อนที ่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สารและสมบัติของสาร 

 พลังงาน     

59 ลานทรายพิทยาคม  ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 สารและสมบัติของสาร  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต   

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 

61 วังข่าพัฒนา 
 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ     

62 วีรวัฒน์โยธิน  แรงและการเคลื่อนที ่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน    

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิต 

กับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 แรงและการเคลื่อนที ่  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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ที ่ โรงเรียน 
 การเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

64 ศรีปทุมพิทยาคม 
 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  สารและสมบัติของสาร  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  แรงและการเคลื่อนที ่    

65 ศรีไผทสมันต ์ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร  พลังงาน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

66 ศรีรามประชาสรรค ์
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 แรงและการเคลื่อนที ่    

67 ศรีสุขวิทยา 
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร 

 แรงและการเคลื่อนที ่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   

68 ศีขรภูมิพสิัย  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   

69 สนมวิทยาคาร 
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

 แรงและการเคลื่อนที ่     

70 สวายวิทยาคาร  พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร 

71 สังขะ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 พลังงาน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์และอวกาศ  

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ที ่ โรงเรียน 
 การเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

73 สินรินทร์วิทยา  ดาราศาสตร์และอวกาศ  พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 สารและสมบัติของสาร  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต    

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  แรงและการเคลื่อนที ่  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สารและสมบัติของสาร 

76 สุรวิทยาคาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก    

77 สุรินทร์พิทยาคม  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร  พลังงาน ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

 ดาราศาสตร์และอวกาศ     

78 สุรินทรภ์ักด ี
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 แรงและการเคลื่อนที ่  พลังงาน  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

 สารและสมบัติของสาร     

79 สุรินทรร์าชมงคล  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  แรงและการเคลื่อนที ่ สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก    

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

  

81 หนองขุนศรีวิทยา  แรงและการเคลื่อนที ่  พลังงาน สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โรงเรียน 
 การเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

 สารและสมบัติของสาร     

82 หนองแวงวิทยาคม 
สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 พลังงาน  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

83 หนองสนิทวิทยา  แรงและการเคลื่อนที ่  สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

84 หนองอียอวิทยา สิ่งมีชีวิต 
กับกระบวนการด่ารงชีวิต 

 พลังงาน  แรงและการเคลื่อนที ่  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สารและสมบัติของสาร 

85 ห้วยจริงวิทยา  ดาราศาสตร์และอวกาศ  สารและสมบัติของสาร  แรงและการเคลื่อนที ่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
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ตาราง  35  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

   

       
2 กาบเชิงวิทยา  ชีวิตและครอบครัว 

 การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

3 กุดไผทประชาสรรค ์ การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค    

4 แกศึกษาพัฒนา ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโต และ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 

5 ขนาดมอญพิทยาคม การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค    

6 ขวาวใหญ่วิทยา ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ชีวิตและครอบครัว 
 การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 

7 โคกตะเคียนวิทยา ความปลอดภัยในชีวิต     

8 โคกยางวิทยา 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโต และ
พัฒนาการของมนุษย ์
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

9 จอมพระประชาสรรค ์ ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค   

10 จารย์วิทยาคาร ไม่ม ี     

11 ช้างบุญวิทยา  ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค   

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์  ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโต และ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 

13 เชื้อเพลิงวิทยา 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต  

14 โชคเพชรพิทยา ชีวิตและครอบครัว     

15 ดอนแรดวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต    

16 ตั้งใจวิทยาคม  ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ชีวิตและครอบครัว     

18 ตานีวิทยา  ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

19 ตาเบาวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต  ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557  109 
 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

20 แตลศริิวิทยา  ชีวิตและครอบครัว     

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 ชีวิตและครอบครัว 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ ไม่ม ี     

23 ท่าสว่างวิทยา ความปลอดภัยในชีวิต  ชีวิตและครอบครัว การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 

25 ทุ่งมนวิทยาคาร  ชีวิตและครอบครัว     

26 เทนมีย์มิตรประชา ความปลอดภัยในชีวิต     

27 เทพอุดมวิทยา 
 การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

   

28 ไทรแก้ววิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค   

29 ธาตุศรีนคร 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

 ชีวิตและครอบครัว 
 การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 ความปลอดภัยในชีวิต  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

30 นาดีวิทยา  ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

  

31 นาบัววิทยา 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต  ชีวิตและครอบครัว   

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา  ชีวิตและครอบครัว  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   

33 แนงมุดวิทยา การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค    

34 โนนเทพ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

 ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

 

35 โนนแท่นพิทยาคม 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต  ชีวิตและครอบครัว 

36 บัวเชดวิทยา ชีวิตและครอบครัว     

37 บึงนครประชาสรรค ์
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

   

38 บุแกรงวิทยาคม การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค    

39 เบิดพิทยาสรรค ์ ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 ชีวิตและครอบครัว  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต  ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย ์

41 ประสาทวิทยาคาร  ชีวิตและครอบครัว     

42 ปราสาทเบงวิทยา  ชีวิตและครอบครัว     

43 พญารามวิทยา  ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 

44 พนมดงรักวิทยา ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 

45 พนาสนวิทยา  ชีวิตและครอบครัว     

46 พรมเทพพิทยาคม 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 

47 พระแก้ววิทยา 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

   

48 มหิธรวิทยา  ชีวิตและครอบครัว การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

49 มัธยมจารพัตวิทยา 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

   

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต  ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค    

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์ ไม่ม ี     

53 เมืองบัววิทยา 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

 ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออกก่าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

54 เมืองลีงวิทยา ชีวิตและครอบครัว     

55 ยางวิทยาคาร 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
 การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

  

56 รัตนบุร ี  ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

  

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 

58 แร่วิทยา ไม่ม ี     
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

59 ลานทรายพิทยาคม 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

   

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 ชีวิตและครอบครัว  

61 วังข่าพัฒนา 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 

62 วีรวัฒน์โยธิน  ชีวิตและครอบครัว  การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย  ความปลอดภัยในชีวิต การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

 ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

64 ศรีปทุมพิทยาคม 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

 ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

65 ศรีไผทสมันต ์ ไม่ม ี     

66 ศรีรามประชาสรรค ์
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัย  

67 ศรีสุขวิทยา ไม่ม ี     

68 ศีขรภูมิพสิัย ไม่ม ี     
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

69 สนมวิทยาคาร ชีวิตและครอบครัว     

70 สวายวิทยาคาร ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค   

71 สังขะ ไม่ม ี     

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม ไม่ม ี     

73 สินรินทร์วิทยา ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค   

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค    

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี     

77 สุรินทร์พิทยาคม ไม่ม ี     

78 สุรินทรภ์ักด ี ชีวิตและครอบครัว     

79 สุรินทรร์าชมงคล ไม่ม ี     

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 ความปลอดภัยในชีวิต 

81 หนองขุนศรีวิทยา 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

 ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต   

82 หนองแวงวิทยาคม  ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

83 หนองสนิทวิทยา 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย 

  

84 หนองอียอวิทยา ไม่ม ี     

85 ห้วยจริงวิทยา การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล   

 
ตาราง  36  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา บูรณาการ  ทัศนศิลป ์    

2 กาบเชิงวิทยา บูรณาการ  ดนตร ี  ทัศนศิลป ์   

3 กุดไผทประชาสรรค ์ ทัศนศิลป ์ บูรณาการ    

4 แกศึกษาพัฒนา ทัศนศิลป ์ ดนตร ี บูรณาการ นาฏศิลป ์  

5 ขนาดมอญพิทยาคม ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์    

6 ขวาวใหญ่วิทยา บูรณาการ ดนตร ี ทัศนศิลป ์   

7 โคกตะเคียนวิทยา บูรณาการ ดนตร ี ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์  

8 โคกยางวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี นาฏศิลป ์  

9 จอมพระประชาสรรค ์ บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

10 จารย์วิทยาคาร นาฏศิลป ์ ทัศนศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี  

11 ช้างบุญวิทยา บูรณาการ นาฏศิลป ์ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี  

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์ สาระ ดนตร ี ทัศนศิลป ์    

13 เชื้อเพลิงวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์ ดนตร ี  

14 โชคเพชรพิทยา ทัศนศิลป ์ ดนตร ี    

15 ดอนแรดวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์ ดนตร ี  

16 ตั้งใจวิทยาคม สาระ บรูณาการ สาระ ดนตร ี ทัศนศิลป ์   

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก บูรณาการ ทัศนศิลป ์    

18 ตานีวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์    

19 ตาเบาวิทยา ทัศนศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี   

20 แตลศริิวิทยา นาฏศิลป ์     

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์ ทัศนศิลป ์     

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี    

23 ท่าสว่างวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม ดนตร ี ทัศนศิลป ์ บูรณาการ   

25 ทุ่งมนวิทยาคาร บูรณาการ ทัศนศิลป ์    

26 เทนมีย์มิตรประชา ทัศนศิลป ์ ดนตร ี นาฏศิลป ์ บูรณาการ  

27 เทพอุดมวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

28 ไทรแก้ววิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

29 ธาตุศรีนคร ทัศนศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

30 นาดีวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์    

31 นาบัววิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์ ดนตร ี  

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา ดนตร ี ทัศนศิลป ์    

33 แนงมุดวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   

34 โนนเทพ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี    

35 โนนแท่นพิทยาคม ทัศนศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี   

36 บัวเชดวิทยา บูรณาการ     

37 บึงนครประชาสรรค ์ ทัศนศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี   

38 บุแกรงวิทยาคม ทัศนศิลป ์ บูรณาการ    

39 เบิดพิทยาสรรค ์ บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์ ทัศนศิลป ์ บูรณาการ นาฏศิลป ์ ดนตร ี  

41 ประสาทวิทยาคาร นาฏศิลป ์     

42 ปราสาทเบงวิทยา บูรณาการ     

43 พญารามวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี นาฏศิลป ์  

44 พนมดงรักวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   

45 พนาสนวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

46 พรมเทพพิทยาคม บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

47 พระแก้ววิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

48 มหิธรวิทยา ทัศนศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี นาฏศิลป ์  

49 มัธยมจารพัตวิทยา บูรณาการ นาฏศิลป ์ ทัศนศิลป ์   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์   

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน บูรณาการ ทัศนศิลป ์    

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์ ดนตร ี     

53 เมืองบัววิทยา ทัศน์ศิลป ์ บูรณาการ ดนตร ี นาฏศิลป ์  

54 เมืองลีงวิทยา ทัศน์ศิลป ์ บูรณาการ    

55 ยางวิทยาคาร ทัศน์ศิลป ์ ดนตร ี    

56 รัตนบุร ี บูรณาการ ทัศน์ศิลป ์ นาฏศิลป ์ ดนตร ี  

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก บูรณาการ ทัศน์ศิลป ์ ดนตร ี นาฏศิลป ์  

58 แร่วิทยา บูรณาการ ดนตร ี นาฏศิลป ์   

59 ลานทรายพิทยาคม บูรณาการ     

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร ทัศน์ศิลป ์ ดนตร ี    

61 วังข่าพัฒนา บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   

62 วีรวัฒน์โยธิน บูรณาการ ดนตร ี ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์  

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย บูรณาการ ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์ ดนตร ี  

64 ศรีปทุมพิทยาคม บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   

65 ศรีไผทสมันต ์ ทัศนศิลป ์     

66 ศรีรามประชาสรรค ์ บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี นาฏศิลป ์  

67 ศรีสุขวิทยา ทัศนศิลป ์     

68 ศีขรภูมิพสิัย ทัศนศิลป ์ นาฏศิลป ์    

69 สนมวิทยาคาร ทัศนศิลป ์     
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

70 สวายวิทยาคาร บูรณาการ นาฏศิลป ์ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี  

71 สังขะ ทัศนศิลป ์ บูรณาการ    

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม บูรณาการ     

73 สินรินทร์วิทยา ทัศนศิลป ์     

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา ดนตร ี     

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี     

77 สุรินทร์พิทยาคม บูรณาการ นาฏศิลป ์ ดนตร ี   

78 สุรินทรภ์ักด ี นาฏศิลป ์ บูรณาการ ทัศนศิลป ์   

79 สุรินทรร์าชมงคล ทัศนศิลป ์ บูรณาการ    

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ทัศนศิลป ์ ดนตร ี บูรณาการ   

81 หนองขุนศรีวิทยา ทัศนศิลป ์ บูรณาการ นาฏศิลป ์   

82 หนองแวงวิทยาคม บูรณาการ ทัศนศิลป ์ ดนตร ี   

83 หนองสนิทวิทยา นาฏศิลป ์ ดนตร ี ทัศนศิลป ์   

84 หนองอียอวิทยา ไม่ม ี     

85 ห้วยจริงวิทยา ทัศนศิลป ์     
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ตาราง  37  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

1 กระเทียมวิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 กาบเชิงวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี

3 กุดไผทประชาสรรค ์ การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

4 แกศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี

5 ขนาดมอญพิทยาคม การอาชีพ    

6 ขวาวใหญ่วิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี

7 โคกตะเคียนวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

8 โคกยางวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ และเทคโนโลย ี

9 จอมพระประชาสรรค ์ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

10 จารย์วิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

11 ช้างบุญวิทยา การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ  

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

13 เชื้อเพลิงวิทยา การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

14 โชคเพชรพิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี   

15 ดอนแรดวิทยา การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

16 ตั้งใจวิทยาคม ไม่ม ี    

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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18 ตานีวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

19 ตาเบาวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลย ี

20 แตลศริิวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ    

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ การออกแบบและเทคโนโลย ี    

23 ท่าสว่างวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี

25 ทุ่งมนวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ    

26 เทนมีย์มิตรประชา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี

27 เทพอุดมวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

28 ไทรแก้ววิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

29 ธาตุศรีนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี

30 นาดีวิทยา การอาชีพ    

31 นาบัววิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

33 แนงมุดวิทยา การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลย ี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

34 โนนเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ   

35 โนนแท่นพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

36 บัวเชดวิทยา ไม่ม ี    

37 บึงนครประชาสรรค ์ การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลย ี   
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38 บุแกรงวิทยาคม การออกแบบและเทคโนโลย ี เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ  

39 เบิดพิทยาสรรค ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ   

41 ประสาทวิทยาคาร ไม่ม ี    

42 ปราสาทเบงวิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ   

43 พญารามวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

44 พนมดงรักวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

45 พนาสนวิทยา ไม่ม ี    

46 พรมเทพพิทยาคม การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

47 พระแก้ววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ    

48 มหิธรวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว  เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ  

49 มัธยมจารพัตวิทยา การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลย ี   

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์ การออกแบบและเทคโนโลย ี

53 เมืองบัววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ 

54 เมืองลีงวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลย ี

55 ยางวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

56 รัตนบุร ี ไม่ม ี    

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ  
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58 แร่วิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี

59 ลานทรายพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ    

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ และเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

61 วังข่าพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

62 วีรวัฒน์โยธิน การอาชีพ    

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี

64 ศรีปทุมพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลย ี

65 ศรีไผทสมันต ์ ไม่ม ี    

66 ศรีรามประชาสรรค ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การสร้างชีวิตและครอบครัว การออกแบบ และเทคโนโลย ี

67 ศรีสุขวิทยา ไม่ม ี    

68 ศีขรภูมิพสิัย ไม่ม ี    

69 สนมวิทยาคาร การออกแบบและเทคโนโลย ี   

70 สวายวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี

71 สังขะ เทคโนโลยีสารสนเทศ    

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม ไม่ม ี    

73 สินรินทร์วิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

74 สิรินธร ไม่ม ี    

75 สุรพินท์พิทยา ไม่ม ี    

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี    

77 สุรินทร์พิทยาคม ไม่ม ี    
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78 สุรินทรภ์ักด ี การออกแบบและเทคโนโลย ี

79 สุรินทรร์าชมงคล การออกแบบและเทคโนโลย ี การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

81 หนองขุนศรีวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ   

82 หนองแวงวิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลย ี

83 หนองสนิทวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ  

84 หนองอียอวิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

85 ห้วยจริงวิทยา การออกแบบและเทคโนโลย ี    

 


