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ตาราง 30  แสดงสาระการเรียนรู้ท่ีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศของผลสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ าแนกตามโรงเรียน 
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน หลักการใช้ภาษา  

2 กาบเชิงวิทยา วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน การฟัง การดูและการพูด  

3 กุดไผทประชาสรรค์ การเขียน  การอ่าน การฟัง การดู และการพูด วรรณคดีและวรรณกรรม  

4 แกศึกษาพัฒนา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม   

5 ขนาดมอญพิทยาคม หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน  การอ่าน  

6 ขวาวใหญ่วิทยา หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน การฟัง การดูและการพูด 

7 โคกตะเคียนวิทยา การอ่าน หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดูและการพูด 

8 โคกยางวิทยา การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม  

9 จอมพระประชาสรรค์ ไม่มี     

10 จารย์วิทยาคาร วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน การฟัง การดูและการพูด 

11 ช้างบุญวิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน การฟัง การดูและการพูด 

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ หลักการใช้ภาษา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน  

13 เชื้อเพลิงวิทยา การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน   

14 โชคเพชรพิทยา หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน   

15 ดอนแรดวิทยา หลักการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดูและการพูด 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

16 ตั้งใจวิทยาคม การฟัง  หลักการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม 

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก หลักการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน   

18 ตานีวิทยา วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน การฟัง การดูและการพูด 

19 ตาเบาวิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน การฟัง การดูและการพูด 

20 แตลศิริวิทยา การฟัง การดูและการพูด การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน   

23 ท่าสว่างวิทยา การเขียน การฟัง การดู และการพูด การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม การอ่าน การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การฟัง การดูและการพูด 

25 ทุ่งมนวิทยาคาร การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน การฟัง การดแูละการพูด หลักการใช้ภาษา 

26 เทนมีย์มิตรประชา การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดูและการพูด  

27 เทพอุดมวิทยา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดูและการพูด  

28 ไทรแก้ววิทยา หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน การอ่าน  

29 ธาตุศรีนคร การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  

30 นาดีวิทยา หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน การอ่าน  

31 นาบัววิทยา การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน  

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน หลักการใช้ภาษา  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

33 แนงมุดวิทยา หลักการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดูและการพูด 

34 โนนเทพ การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา  

35 โนนแท่นพิทยาคม การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน หลักการใช้ภาษา  

36 บัวเชดวิทยา ไม่มี     

37 บึงนครประชาสรรค์ วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดแูละการพูด หลักการใช้ภาษา การอ่าน  

38 บุแกรงวิทยาคม การอ่าน หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม  

39 เบิดพิทยาสรรค์ การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูด 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน  

41 ประสาทวิทยาคาร ไม่มี     

42 ปราสาทเบงวิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู และการพูด 

43 พญารามวิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน การฟัง การดู และการพูด 

44 พนมดงรักวิทยา หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน  

45 พนาสนวิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการใช้ภาษา การอ่าน  

46 พรมเทพพิทยาคม การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา การฟัง การดูและการพูด วรรณคดีและวรรณกรรม 

47 พระแก้ววิทยา การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูด 

48 มหิธรวิทยา หลักการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูด 

49 มัธยมจารพัตวิทยา  หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน การฟัง การดู และการพูด 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม  

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  

52 เมืองแกพิทยาสรรค์ วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน หลักการใช้ภาษา   

53 เมืองบัววิทยา การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูด 

54 เมืองลีงวิทยา การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม  

55 ยางวิทยาคาร การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา  

56 รัตนบุรี การอ่าน     

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู และการพูด 
 58 แร่วิทยา การอ่าน การฟัง การดู และการพูด การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา 

59 ลานทรายพิทยาคม หลักการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม  

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน  

61 วังข่าพัฒนา การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม  

62 วีรวัฒน์โยธิน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน  

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน การฟัง การดูและการพูด 

64 ศรีปทุมพิทยาคม การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน  

65 ศรีไผทสมันต์ การอ่าน     

66 ศรีรามประชาสรรค์ การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษา 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

67 ศรีสุขวิทยา การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน  

68 ศีขรภูมิพิสัย การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  

69 สนมวิทยาคาร การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน  

70 สวายวิทยาคาร หลักการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม  

71 สังขะ หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การเขียน การอ่าน  

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  

73 สินรินทร์วิทยา การเขียน การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา  

74 สิรินธร ไม่มี     

75 สุรพินท์พิทยา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา การอ่าน  

76 สุรวิทยาคาร ไม่มี     

77 สุรินทร์พิทยาคม การเขียน หลักการใช้ภาษา การอ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูด 

78 สุรินทร์ภักด ี หลักการใช้ภาษา     

79 สุรินทร์ราชมงคล การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา การฟัง การดู และการพูด วรรณคดีและวรรณกรรม 

80 แสงทรัพย์ประชาวทิยาคาร วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน หลักการใช้ภาษา การเขียน  

81 หนองขุนศรีวิทยา วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา  

82 หนองแวงวิทยาคม การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูด 

83 หนองสนิทวิทยา การเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

84 หนองอียอวิทยา หลักการใช้ภาษา การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน  

85 ห้วยจริงวิทยา การอ่าน การเขียน วรรณคดีและวรรณกรรม หลักการใช้ภาษา  

 

ตาราง 31  แสดงสาระการเรียนรู้ท่ีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศของผลสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
1 กระเทียมวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

2 กาบเชิงวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

3 กุดไผทประชาสรรค์ ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

4 แกศึกษาพัฒนา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

5 ขนาดมอญพิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

6 ขวาวใหญ่วิทยา ประวัติศาสตร ์
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
7 โคกตะเคียนวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์  

8 โคกยางวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

9 จอมพระประชาสรรค์ ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด่าเนินชีวิตในสังคม  

10 จารย์วิทยาคาร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

11 ช้างบุญวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

13 เชื้อเพลิงวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

14 โชคเพชรพิทยา ภูมิศาสตร ์     

15 ดอนแรดวิทยา เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  

16 ตั้งใจวิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์

18 ตานีวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
19 ตาเบาวิทยา ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
ประวัติศาสตร ์

20 แตลศิริวิทยา ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เศรษฐศาสตร ์ สาระ ประวัตศิาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์  

23 ท่าสว่างวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์

25 ทุ่งมนวิทยาคาร หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์

26 เทนมีย์มิตรประชา ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  

27 เทพอุดมวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

28 ไทรแก้ววิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

29 ธาตุศรีนคร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

30 นาดีวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
31 นาบัววิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์  

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

33 แนงมุดวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

34 โนนเทพ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์

35 โนนแท่นพิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

36 บัวเชดวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

37 บึงนครประชาสรรค์ ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

38 บุแกรงวิทยาคม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม  

39 เบิดพิทยาสรรค์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

41 ประสาทวิทยาคาร เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

42 ปราสาทเบงวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์  

43 พญารามวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
44 พนมดงรักวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

45 พนาสนวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์

46 พรมเทพพิทยาคม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

47 พระแก้ววิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

48 มหิธรวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์  

49 มัธยมจารพัตวิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

52 เมืองแกพิทยาสรรค์ เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์  

53 เมืองบัววิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

54 เมืองลีงวิทยา ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

55 ยางวิทยาคาร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
56 รัตนบุรี ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์    

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์

58 แร่วิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์  

59 ลานทรายพิทยาคม เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

61 วังข่าพัฒนา ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

62 วีรวัฒน์โยธิน หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร ์

64 ศรีปทุมพิทยาคม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

65 ศรีไผทสมันต์ ประวัติศาสตร ์     

66 ศรีรามประชาสรรค์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์

67 ศรีสุขวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์

68 ศีขรภูมิพิสัย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
69 สนมวิทยาคาร เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
70 สวายวิทยาคาร หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์

71 สังขะ เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม  ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

73 สินรินทร์วิทยา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์

76 สุรวิทยาคาร ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

77 สุรินทร์พิทยาคม ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์

78 สุรินทร์ภักด ี เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์  

79 สุรินทร์ราชมงคล เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
81 หนองขุนศรีวิทยา เศรษฐศาสตร ์ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

82 หนองแวงวิทยาคม เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

83 หนองสนิทวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์

84 หนองอียอวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิศาสตร ์

85 ห้วยจริงวิทยา หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด่าเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร์ 
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ตาราง  32  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

1 กระเทียมวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 
กับกล 

ภาษาและวัฒนธรรม 

2 กาบเชิงวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 

3 กุดไผทประชาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 

4 แกศึกษาพัฒนา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 

5 ขนาดมอญพิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

6 ขวาวใหญ่วิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

7 โคกตะเคียนวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและโลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 

8 โคกยางวิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 

9 จอมพระประชาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

ภากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

10 จารย์วิทยาคาร ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

11 ช้างบุญวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

13 เชื้อเพลิงวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

14 โชคเพชรพิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาวัฒนธรรม 

15 ดอนแรดวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

16 ตั้งใจวิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

18 ตานีวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

19 ตาเบาวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

20 แตลศิริวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

23 ท่าสว่างวิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

25 ทุ่งมนวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

26 เทนมีย์มิตรประชา ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

 

27 เทพอุดมวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กัลป์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

28 ไทรแก้ววิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

29 ธาตุศรีนคร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

30 นาดีวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

31 นาบัววิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม  
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

33 แนงมุดวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

34 โนนเทพ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

35 โนนแท่นพิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

36 บัวเชดวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

 

37 บึงนครประชาสรรค์ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 

38 บุแกรงวิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

39 เบิดพิทยาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

41 ประสาทวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

42 ปราสาทเบงวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

43 พญารามวิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

44 พนมดงรักวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

45 พนาสนวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

46 พรมเทพพิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

47 พระแก้ววิทยา ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

48 มหิธรวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

49 มัธยมจารพัตวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

52 เมืองแกพิทยาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

53 เมืองบัววิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 
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54 เมืองลีงวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

55 ยางวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

56 รัตนบุรี ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

58 แร่วิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก  

59 ลานทรายพิทยาคม ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

61 วังข่าพัฒนา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

62 วีรวัฒน์โยธิน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

64 ศรีปทุมพิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

65 ศรีไผทสมันต์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

66 ศรีรามประชาสรรค์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

67 ศรีสุขวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

68 ศีขรภูมิพิสัย ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

69 สนมวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

70 สวายวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

71 สังขะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

 

73 สินรินทร์วิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

74 สิรินธร ไม่ม ี    

75 สุรพินท์พิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 
1 2 3 4 

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี    

77 สุรินทร์พิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

78 สุรินทร์ภักด ี ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร   

79 สุรินทร์ราชมงคล ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

 

81 หนองขุนศรีวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษาและวัฒนธรรม 

82 หนองแวงวิทยาคม ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

 

83 หนองสนิทวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
และการเรียนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

84 หนองอียอวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โรค 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

 

85 ห้วยจริงวิทยา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุม่สาระ
การเรยีนรู้อื่น 

ภาษาและวัฒนธรรม 
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ตาราง  33  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

1 กระเทียมวิทยา การวัด การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะ
เป็น 
 

จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต 

2 กาบเชิงวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ  

3 กุดไผทประชาสรรค์ จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 4 แกศึกษาพัฒนา การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ 

5 ขนาดมอญพิทยาคม พีชคณิต การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 6 ขวาวใหญ่วิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด พีชคณิต  

7 โคกตะเคียนวิทยา พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
 

8 โคกยางวิทยา พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 9 จอมพระประชาสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต   

10 จารย์วิทยาคาร พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูความน่าจะเปน็ การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ 

11 ช้างบุญวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

13 เชื้อเพลิงวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ  

14 โชคเพชรพิทยา การวัด พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
 

15 ดอนแรดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

16 ตั้งใจวิทยาคม จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด พีชคณิต 

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

18 ตานีวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

การวัด 

19 ตาเบาวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด 

20 แตลศิริวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด 

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด 

23 ท่าสว่างวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคริต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

พีชคณิต การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ 

25 ทุ่งมนวิทยาคาร จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด พีชคณิต 

26 เทนมีย์มิตรประชา จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 27 เทพอุดมวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต 

28 ไทรแก้ววิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

29 ธาตุศรีนคร การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ  

30 นาดีวิทยา พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

 

31 นาบัววิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

33 แนงมุดวิทยา การวัด พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ 

34 โนนเทพ จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต การวัด 

35 โนนแท่นพิทยาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

36 บัวเชดวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 37 บึงนครประชาสรรค์ การวัด จ่านวนการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 38 บุแกรงวิทยาคม การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 39 เบิดพิทยาสรรค์ จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต การวัด 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ จ่านวนและการด่าเนินการ พีขคณิต การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น การวัด 

41 ประสาทวิทยาคาร จ่านวนและการด่าเนินการ พีขคณิต การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น การวัด 

42 ปราสาทเบงวิทยา การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

43 พญารามวิทยา พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ 

44 พนมดงรักวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ 

45 พนาสนวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต การวัด 

46 พรมเทพพิทยาคม พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
 

47 พระแก้ววิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

48 มหิธรวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

49 มัธยมจารพัตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 
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1 2 3 4 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต  

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน พีชคณิต การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ 

52 เมืองแกพิทยาสรรค์ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

53 เมืองบัววิทยา การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

54 เมืองลีงวิทยา การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

55 ยางวิทยาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ  

56 รัตนบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 58 แร่วิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 

59 ลานทรายพิทยาคม การวัด พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ 

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต 

61 วังข่าพัฒนา การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 62 วีรวัฒน์โยธิน จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด 

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต  

64 ศรีปทุมพิทยาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต  

65 ศรีไผทสมันต์ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด พีชคณิต 

66 ศรีรามประชาสรรค์ จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด พีชคณิต  
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1 2 3 4 

67 ศรีสุขวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต 

68 ศีขรภูมิพิสัย การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 

69 สนมวิทยาคาร พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูความน่าจะเปน็ จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

70 สวายวิทยาคาร พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมลูความน่าจะเปน็ จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

71 สังขะ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวัด 

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด 

73 สินรินทร์วิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต การวัด 

74 สิรินธร ไม่ม ี    

75 สุรพินท์พิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

พีชคณิต การวัด 

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี    

77 สุรินทร์พิทยาคม การวัด จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 78 สุรินทร์ภักด ี จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด พีขคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 79 สุรินทร์ราชมงคล จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต การวัด 

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ 

81 หนองขุนศรีวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 

  

82 หนองแวงวิทยาคม การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
จ่านวนและการด่าเนินการ พีชคณิต 

83 หนองสนิทวิทยา การวิเคราะห์ข้อมลูความน่าจะเปน็ จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด พีชคณิต 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

84 หนองอียอวิทยา พีชคณิต จ่านวนและการด่าเนินการ   

85 ห้วยจริงวิทยา จ่านวนและการด่าเนินการ การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 
พีชคณิต 

 

ตาราง  34  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา 
สมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ   

2 กาบเชิงวิทยา 
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   

3 กุดไผทประชาสรรค์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ   

4 แกศึกษาพัฒนา 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

5 ขนาดมอญพิทยาคม 
สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ดาราศาสตร์และอวกาศ    

6 ขวาวใหญ่วิทยา 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

แรงและการเคลื่อนที่     

7 โคกตะเคียนวิทยา 
พลังงาน สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

แรงและการเคลื่อนที่   

8 

โคกยางวิทยา 

 

 

 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์แลอวกาศ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน    

9 จอมพระประชาสรรค์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 

10 จารย์วิทยาคาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

11 ช้างบุญวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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1 2 3 4 5 

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ  

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ 
สารและสมบัติของสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  

13 เชื้อเพลิงวิทยา 
มีชีวิตสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ   

14 โชคเพชรพิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

15 ดอนแรดวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวน 
การด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

แรงและการเคลื่อนที่     

16 ตั้งใจวิทยาคม 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน 

แรงและการเคลื่อนที่     

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

18 ตานีวิทยา พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ 

สาระและสมบตัิของสาร     
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19 ตาเบาวิทยา 
พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

   

20 แตลศิริวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและกรเคลื่อนที ่ พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ 

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ    

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 

23 ท่าสว่างวิทยา 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร 

สารและสมบัติของสาร     

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่    

25 ทุ่งมนวิทยาคาร 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

พลังงาน 

สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่    

26 เทนมีย์มิตรประชา 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ แรงและการเคลื่อนที่ 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557  
                                                                                                                                                                                                                                 97 

 

 

ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

27 เทพอุดมวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ชองโลก 

แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร    

28 ไทรแก้ววิทยา สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

29 ธาตุศรีนคร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

พลังงาน 

สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ  

30 นาดีวิทยา พลังงาน สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ  

31 นาบัววิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สารและสมบัติของสาร 

พลังงาน แรงและการเคลื่อนที ่

33 แนงมุดวิทยา 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก 
ดาราศาสตร์อวกาศ สารและสมบัติของสาร 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่    

34 โนนเทพ 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 
สารและสมบัติของสาร 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ดาราศาสตร์อวกาศ แรงและการเคลื่อนที่   
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35 โนนแท่นพิทยาคม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนของโลก แรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

36 บัวเชดวิทยา แรงและการเคลื่อนที่     

37 บึงนครประชาสรรค์ แรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ สารและสมบัติของสาร 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

38 บุแกรงวิทยาคม พลังงาน สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

39 เบิดพิทยาสรรค์ สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน  

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ กระบวนการเปลี่ยนของโลก ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน สารและสมบัติของสาร 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

41 ประสาทวิทยาคาร 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

พลังงาน สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

แรงและการเคลื่อนที่     

42 ปราสาทเบงวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

แรงและการเคลื่อนที่ 

สารและสมบัติของสาร     
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43 พญารามวิทยา สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแลปง
ของโลก 

พลังงาน 

44 พนมดงรักวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ชองโลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ แรงและการเคลื่อนที่    

45 พนาสนวิทยา พลังงาน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ดาราศาสตร์อวกาศ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   

46 พรมเทพพิทยาคม 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของโลก แรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร พลังงาน    

47 พระแก้ววิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

48 มหิธรวิทยา 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ แรงและการเคลื่อนที่ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน    

49 มัธยมจารพัตวิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน สารและสมบัติของสาร 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 แรงและการเคลื่อน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     

52 เมืองแกพิทยาสรรค์ พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

53 เมืองบัววิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่    

54 เมืองลีงวิทยา พลังงาน สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

55 ยางวิทยาคาร พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     

56 รัตนบุรี สารและสมบัติของสาร พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

แรงและการเคลื่อนที่ 

58 แร่วิทยา สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 

59 ลานทรายพิทยาคม พลังงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ   

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร ดาราศาสตร์และอวกาศ แรงและการเคลื่อนที่    

61 วังข่าพัฒนา สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

62 วีรวัฒน์โยธิน 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ   

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย 
พลังงาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด่ารงชีวิต 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

แรงและการเคลื่อนที่ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ดาราศาสตร์และอวกาศ สารและสมบัติของสาร   

64 ศรีปทุมพิทยาคม แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร พลังงาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

65 ศรีไผทสมันต์ 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

พลังงาน สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

66 ศรีรามประชาสรรค์ แรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

สารและสมบัติของสาร 

66 ศรีรามประชาสรรค์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

67 ศรีสุขวิทยา 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก 
แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน สารและสมบัติของสาร 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

   

68 ศีขรภูมิพิสัย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

พลังงาน     

69 สนมวิทยาคาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ 

พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

70 สวายวิทยาคาร พลังงาน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ดาราศาสตร์และอวกาศ     

71 สังขะ 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่    

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน 

  สารและสมบัติของสาร     

73 สินรินทร์วิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ     
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

แรงและการเคลื่อนที่     

76 สุรวิทยาคาร ดาราศาสตร์และอวกาศ     

77 สุรินทร์พิทยาคม แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ดาราศาสตร์และอวกาศ พลังงาน    

78 สุรินทร์ภักด ี กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

สารและสมบัติของสาร ดาราศาสตร์และอวกาศ ชีวิตสิ่งแวดล้อม  

79 สุรินทร์ราชมงคล ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่    

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด่ารงชีวิต 

81 หนองขุนศรีวิทยา 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สารและสมบัติของสาร พลังงาน 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ   

82 หนองแวงวิทยาคม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แรงและการเคลื่อนที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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ที ่ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
สารและสมบัติของสาร พลังงาน ดาราศาสตร์และอวกาศ   

83 หนองสนิทวิทยา 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

สารและสมบัติของสาร ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พลังงาน 

แรงและการเคลื่อนที่ ดาราศาสตร์และอวกาศ    

84 หนองอียอวิทยา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แรงและการเคลื่อนที่   

85 ห้วยจริงวิทยา สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด่ารงชีวิต 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร 

ตาราง  35  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

1 กระเทียมวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 

2 กาบเชิงวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว 

3 กุดไผทประชาสรรค ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

4 แกศึกษาพัฒนา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

5 ขนาดมอญพิทยาคม ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

6 ขวาวใหญ่วิทยา ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

7 โคกตะเคียนวิทยา ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

8 โคกยางวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต   

9 จอมพระประชาสรรค ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

  

10 จารย์วิทยาคาร การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออกก่าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

11 ช้างบุญวิทยา ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

12 ชุมพลวิทยาสรรค ์ ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสรมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 

13 เชื้อเพลิงวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

ชีวิตและครอบครัว  

14 โชคเพชรพิทยา การเจรญิเติบโตและพัฒนาการมนษุย์    

15 ดอนแรดวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

 

16 ตั้งใจวิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ สร
รถภาพและการป้องกัน
โรค 

 

17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต   

18 ตานีวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

  

19 ตาเบาวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ สร
รถภาพและการป้องกัน
โรค 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 

20 แตลศริิวิทยา ไม่ม ี     
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกายการเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ่าวัน 

การเสริมสร้างสุขภาพ สรรถ
ภาพและการป้องกันโรค 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

  

23 ท่าสว่างวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ สร
รถภาพและการป้องกัน
โรค 

การเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย ์

25 ทุ่งมนวิทยาคาร ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกายการเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 

26 เทนมีย์มิตรประชา การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์    

27 เทพอุดมวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหวการออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ สร
รถภาพและการป้องกัน
โรค 

ชีวิตและครอบครัว 

28 ไทรแก้ววิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังการการเล่นเกม กีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

29 ธาตุศรีนคร ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 

การเสริมสร้างสุขภาพ สร
รถภาพและการป้องกัน

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
กีฬาไทยและกีฬาสากล โรค 

30 นาดีวิทยา ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังการ การเล่นกีฬา
และกีฬาสากล 

 

31 นาบัววิทยา ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

การเจรญิเติบโตและการ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้างสุขภาพและการ
ป้องกันโรค 

33 แนงมุดวิทยา ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหวการออก
ก่าลังกายการเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

ชีวิตและครอบครัว 

34 โนนเทพ ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหวการออก
ก่าลังกายการเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

35 โนนแท่นพิทยาคม ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว การออก่าลังกาย
การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬา
สากล 

36 บัวเชดวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหวการออกก่าลังกาย การเล่นเกมและกีฬา
สากล 

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 

37 บึงนครประชาสรรค ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

38 บุแกรงวิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย
และกีฬาสากล 

 

39 เบิดพิทยาสรรค ์ ชีวิตกับครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

41 ประสาทวิทยาคาร การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล 

42 ปราสาทเบงวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต 

43 พญารามวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

44 พนมดงรักวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

ชีวิตและครอบครัว 

45 พนาสนวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

46 พรมเทพพิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ

ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
ไทยและกีฬาสากล ป้องกันโรค 

47 พระแก้ววิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

48 มหิธรวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  

49 มัธยมจารพัตวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลัง
กาย การเล่นเกมกีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

51 มัธยมศรสี่าเภาลูน ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

  

52 เมืองแกพิทยาสรรค ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

 

53 เมืองบัววิทยา ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬา
ไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

54 เมืองลีงวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

55 ยางวิทยาคาร 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว    

56 รัตนบุร ี ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

 

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

58 แร่วิทยา การเคลื่อนไหว การออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

 

59 ลานทรายพิทยาคม ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว การออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  

61 วังข่าพัฒนา ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

62 วีรวัฒน์โยธิน การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว 

64 ศรีปทุมพิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

65 ศรีไผทสมันต ์ ไม่ม ี     

66 ศรีรามประชาสรรค ์ การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเสริมสร้าง สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต   

67 ศรีสุขวิทยา ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

68 ศีขรภูมิพสิัย การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

69 สนมวิทยาคาร การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

70 สวายวิทยาคาร การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว กาออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

 

71 สังขะ การเจรญิเติบโตและ การเคลื่อนไหว กาออก ชีวิตและครอบครัว   



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557  
                                                                                                                                                                                                                                 113 

 

 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
พัฒนาการของมนุษย ์ ก่าลังกาย การเล่นเกม 

กีฬาไทย และกีฬาสากล 

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว กาออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

 

73 สินรินทร์วิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว กาออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

 

74 สิรินธร ไม่ม ี     

75 สุรพินท์พิทยา ความปลอดภัยในชีวิต 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

76 สุรวิทยาคาร ไม่ม ี     

77 สุรินทร์พิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

78 สุรินทรภ์ักด ี การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว กาออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากล 

  

79 สุรินทรร์าชมงคล ชีวิตและครอบครัว 
การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว กาออกก่าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

  

81 หนองขุนศรีวิทยา การเจรญิเติบโตและ ชีวิตและครอบครัว การเสริมสร้างสุขภาพ การเคลื่อนไหว กาออก ความปลอดภัยในชีวิต 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
พัฒนาการของมนุษย ์ สมรรถภาพและการ

ป้องกันโรค 
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

82 หนองแวงวิทยาคม การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต ชีวิตและครอบครัว  

83 หนองสนิทวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

ความปลอดภัยในชีวิต 

84 หนองอียอวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

85 ห้วยจริงวิทยา การเจรญิเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ์

ชีวิตและครอบครัว 
การเคลื่อนไหว กาออก
ก่าลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 

ความปลอดภัยในชีวิต 
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ตาราง  36  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
1 กระเทียมวิทยา บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

2 กาบเชิงวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  

3 กุดไผทประชาสรรค์ ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์  

4 แกศึกษาพัฒนา ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

5 ขนาดมอญพิทยาคม ดนตรี บูรณาการ นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์  

6 ขวาวใหญ่วิทยา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ บูรณาการ  

7 โคกตะเคียนวิทยา ดนตรี นาฏศิลป์ บูรณาการ ทัศนศิลป์  

8 โคกยางวิทยา ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์   

9 จอมพระประชาสรรค์ ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์  

10 จารย์วิทยาคาร ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ บูรณาการ  

11 ช้างบุญวิทยา ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  

13 เชื้อเพลิงวิทยา บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์   

14 โชคเพชรพิทยา ทัศนศิลป์ บูรณาการ นาฏศิลป์ ดนตรี  

15 ดอนแรดวิทยา ดนตรี บูรณากร ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
16 ตั้งใจวิทยาคม บูรณาการ นาฏการ ดนตรี ทัศนศิลป์  

17 ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก นาฏศิลป์ บูรณาการ ทัศนศิลป์   

18 ตานีวิทยา บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

19 ตาเบาวิทยา ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ บูรณาการ  

20 แตลศิริวิทยา ทัศนศิลป์ บูรณาการ นาฏศิลป์   

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์   

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี   

23 ท่าสว่างวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี  

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์   

25 ทุ่งมนวิทยาคาร บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์   

26 เทนมีย์มิตรประชา บูรณาการ นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์  

27 เทพอุดมวิทยา ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

28 ไทรแก้ววิทยา ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

29 ธาตุศรีนคร บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

30 นาดีวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  

31 นาบัววิทยา นาฏศิลป์ ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์  

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี   

33 แนงมุดวิทยา ดนตรี นาฏศิลป์ บูรณาการ ทัศนศิลป์  
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
34 โนนเทพ ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

35 โนนแท่นพิทยาคม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี   

36 บัวเชดวิทยา ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์   

37 บึงนครประชาสรรค์ บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์   

38 บุแกรงวิทยาคม บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

39 เบิดพิทยาสรรค์ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ บูรณาการ  

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ บูรณาการ  

41 ประสาทวิทยาคาร บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์   

42 ปราสาทเบงวิทยา ดนตรี บูรณากร นาฏศิลป์   

43 พญารามวิทยา บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

44 พนมดงรักวิทยา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ บูรณาการ  

45 พนาสนวิทยา ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์   

46 พรมเทพพิทยาคม บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์   

47 พระแก้ววิทยา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ  

48 มหิธรวิทยา ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

49 มัธยมจารพัตวิทยา นาฏศิลป์ บูรณาการ ทัศนศิลป์   

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์   

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์   
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
52 เมืองแกพิทยาสรรค์ บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

53 เมืองบัววิทยา ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

54 เมืองลีงวิทยา ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ   

55 ยางวิทยาคาร บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี   

56 รัตนบุรี ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ บูรณาการ  

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

58 แร่วิทยา ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์   

59 ลานทรายพิทยาคม บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร ดนตรี ทัศนศิลป์ บูรณาการ   

61 วังข่าพัฒนา บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์  

62 วีรวัฒน์โยธิน ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์   

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย ดนตรี ท๊ศนศิลป์ บูรณาการ   

64 ศรีปทุมพิทยาคม ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ บูรณการ  

65 ศรีไผทสมันต์ ดนตรี ทัศนศิลป์ บูรณาการ นาฏศิลป์  

66 ศรีรามประชาสรรค์ ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์  

67 ศรีสุขวิทยา ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

68 ศีขรภูมิพิสัย ดนตรี บูรณาการ ทัศนศิลป์   

69 สนมวิทยาคาร ดนตรี ทัศนศิลป์ บูรณาการ นาฏศิลป์  



รายงานผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557  
                                                                                                                                                                                                                                 119 

 

 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 5 
70 สวายวิทยาคาร ทัศนศิลป์ บูรณการ ดนตรี   

71 สังขะ ทัศนศิลป์ บูรณการ ดนตรี   

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์  

73 สินรินทร์วิทยา นาฏศิลป์ บูรณาการ ทัศนศิลป์ ดนตรี  

74 สิรินธร ไม่มี     

75 สุรพินท์พิทยา บูรณาการ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี  

76 สุรวิทยาคาร บูรณาการ ดนตรี    

77 สุรินทร์พิทยาคม บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

78 สุรินทร์ภักด ี ดนตรี บูรณาการ    

79 สุรินทร์ราชมงคล ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ บูรณาการ  

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ดนตรี ทัศนศิลป์    

81 หนองขุนศรีวิทยา ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ   

82 หนองแวงวิทยาคม ทัศนศิลป์ ดนตรี บูรณาการ นาฏศิลป์  

83 หนองสนิทวิทยา บูรณาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  

84 หนองอียอวิทยา บูรณาการ ดนตรี ทัศนศิลป์   

85 ห้วยจริงวิทยา ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ บูรณาการ  
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ตาราง  37  แสดงสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศของผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ่าแนกตามโรงเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

1 กระเทียมวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ  

2 กาบเชิงวิทยา การออกแบบ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

3 กุดไผทประชาสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

4 แกศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ และเทคโนโลยี การอาชีพ 

5 ขนาดมอญพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

6 ขวาวใหญ่วิทยา การอาชีพ การออกแบบ และเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 โคกตะเคียนวิทยา การออกแบบ และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

8 โคกยางวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

9 จอมพระประชาสรรค์ การออกแบบและเทคโนโลยี    

10 จารย์วิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

11 ช้างบุญวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี  

12 ชุมพลวิทยาสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว 

13 เชื้อเพลิงวิทยา การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

14 โชคเพชรพิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี   

15 ดอนแรดวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 
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ที ่ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศ 

1 2 3 4 

16 ตั้งใจวิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

17 ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี   

18 ตานีวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

19 ตาเบาวิทยา การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

20 แตลศิริวิทยา การออกแบบและเทคโนโลยี    

21 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

22 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การด่ารงชีวิตและครอบครัว    

23 ท่าสว่างวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

24 ทุ่งกุลาพิทยาคม การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

25 ทุ่งมนวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี   

26 เทนมีย์มิตรประชา การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ   

27 เทพอุดมวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

28 ไทรแก้ววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

29 ธาตุศรีนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

30 นาดีวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

31 นาบัววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

32 นารายณ์ค่าผงวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี  
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ที ่ โรงเรียน 
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1 2 3 4 

33 แนงมุดวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

34 โนนเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

35 โนนแท่นพิทยาคม การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ  

36 บัวเชดวิทยา ไม่มี    

37 บึงนครประชาสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี  

38 บุแกรงวิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ  

39 เบิดพิทยาสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

40 ประดู่แก้วประชาสรรค์ การด่ารงชีวิตและครอบครัว    

41 ประสาทวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ    

42 ปราสาทเบงวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

43 พญารามวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

44 พนมดงรักวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

45 พนาสนวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

46 พรมเทพพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี 

47 พระแก้ววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

48 มหิธรวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบและเทคโนโลยี  

49 มัธยมจารพัตวิทยา การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1 2 3 4 

50 มัธยมทับทิมสยาม 04 การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

51 มัธยมศรีส่าเภาลูน เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

52 เมืองแกพิทยาสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

53 เมืองบัววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

54 เมืองลีงวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

55 ยางวิทยาคาร การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การอาชีพ 

56 รัตนบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี   

57 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

58 แร่วิทยา การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ  

59 ลานทรายพิทยาคม การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ  

60 ล่าพลับพลาวิทยาคาร การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ   

61 วังข่าพัฒนา การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี  

62 วีรวัฒน์โยธิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี   

63 ศรีณรงค์พิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

64 ศรีปทุมพิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ  

65 ศรีไผทสมันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี   

66 ศรีรามประชาสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   
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67 ศรีสุขวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

68 ศีขรภูมิพิสัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

69 สนมวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

70 สวายวิทยาคาร การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ   

71 สังขะ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

72 ส่าโรงทาบวิทยาคม การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี  

73 สินรินทร์วิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

74 สิรินธร ไม่มี    

75 สุรพินท์พิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว การออกแบบ และเทคโนโลยี   

76 สุรวิทยาคาร ไม่มี    

77 สุรินทร์พิทยาคม การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

78 สุรินทร์ภักด ี การออกแบบและเทคโนโลยี   

79 สุรินทร์ราชมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 

80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

81 หนองขุนศรีวิทยา การด่ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

82 หนองแวงวิทยาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ 

83 หนองสนิทวิทยา การออกแบบและเทคโนโลยี การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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84 หนองอียอวิทยา การอาชีพ การด่ารงชีวิตและครอบครัว   

85 ห้วยจริงวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและเทคโนโลยี การด่ารงชีวิตและครอบครัว  

 
 

 

 

  


