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รายช่ือสถานศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

คะแนนปี
การศึกษา 2561 

1 สำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 77.34 
2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่ เมืองกระบี ่ กระบี ่ 69.06 
3 เทศบำล 6 นครเชียงรำย เมืองเชียงรำย เชียงรำย 48.03 
4 บ้ำนหนองอ ำเภอจีน เลำขวัญ กำญจนบุร ี 40 
5 เทศบำล๑บ้ำนเก่ำ พำน เชียงรำย 37.46 
6 บัวขำว กุฉินำรำยณ ์ กำฬสินธุ ์ 36.27 
7 เทศบำลหนองแวงประชำอุปถัมภ ์ พล ขอนแก่น 35 
8 เทศบำล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เมืองตรัง ตรัง 34.3 
9 เมืองพลพิทยำคม พล ขอนแก่น 33.86 

10 มัธยมตำกสินระยอง เมืองระยอง ระยอง 32.97 
11 นครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนมิิต เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 31.93 
12 อนุบำลหนองป่ำครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 31.5 
13 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครรำชสมีำ 30.96 
14 เทศบำลมติรสัมพันธ์วิทยำ วังน  ำเย็น สระแก้ว 30.88 
15 เทศบำลบ้ำนศรีตะกั่วป่ำ ตะกั่วป่ำ พังงำ 30.87 
16 เทศบำลเมืองขลุง 2 ขลุง จันทบุร ี 30.84 
17 เทศบำล 5 เด่นห้ำ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 30.59 
18 ประทำย ประทำย นครรำชสมีำ 30.45 
19 เทศบำล 2 วัดไทรย้อย ชะอ ำ เพชรบุร ี 30.44 
20 เทศบำล 1 วัดพระงำม เมืองนครปฐม นครปฐม 30.27 
21 นครนนท์วิทยำ 5 ทำนสมัฤทธ์ิ เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 30.18 
22 เทศบำลวัดหลวงรำชำวำส เมืองอุทัยธำน ี อุทัยธำนี 30.16 
23 มัธยมวัดป่ำมะไฟ เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 30.14 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

คะแนนปี
การศึกษา 2561 

1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่ เมืองกระบี ่ กระบี ่ 80.01 
2 สำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 79.47 
3 เทศบำล 6 นครเชียงรำย เมืองเชียงรำย เชียงรำย 68.86 
4 วัดท่ำบันเทิงธรรม บำงใหญ่ นนทบุรี 63.85 
5 เมืองพลพิทยำคม พล ขอนแก่น 62.99 
6 อนุบำลหนองป่ำครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 62.5 
7 เทศบำล๑บ้ำนเก่ำ พำน เชียงรำย 62.48 
8 บ้ำนหนองมะเกลือ โนนคูณ ศรีสะเกษ 62.33 
9 เทศบำล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เมืองตรัง ตรัง 60.98 

10 วัดปลำยคลองขุนศร ี ไทรน้อย นนทบุรี 60.94 
11 เทศบำล 1 (ปรำจีนรำษฎรร์ังสฤษฎ์) เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 60.57 
12 นครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนมิิต เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 60.31 
13 บัวขำว กุฉินำรำยณ ์ กำฬสินธุ ์ 59.39 
14 เทศบำล 5 เด่นห้ำ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 59.36 
15 โรงเรียนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) พำน เชียงรำย 59.13 
16 เทศบำล 3 (โศภนพิทยำคณุำนสุรณ์) หำดใหญ ่ สงขลำ 58.71 
17 กระดุมทองวิทยำ กันทรำรมย ์ ศรีสะเกษ 58.69 
18 เทศบำลวัดบญุญำวำส แม่สอด ตำก 58.69 
19 เทศบำลหนองแวงประชำอุปถัมภ ์ พล ขอนแก่น 58.38 
20 เทศบำลมติรสัมพันธ์วิทยำ วังน  ำเย็น สระแก้ว 58.3 
21 บ้ำนศำลำ แม่ริม เชียงใหม่ 57.68 
22 มัธยมตำกสินระยอง เมืองระยอง ระยอง 57.51 
23 เทศบำลปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 57.42 
24 เทศบำล 1 (เอ็งเสียงสำมัคคี) หำดใหญ ่ สงขลำ 57.34 
25 เทศบำลวัดหลวงรำชำวำส เมืองอุทัยธำน ี อุทัยธำนี 57.3 
26 ชุมชนเทศบำลวัดศรีดอนไชย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 57.27 
27 บ้ำนหนองอ ำเภอจีน เลำขวัญ กำญจนบุร ี 57.26 
28 พิบูลมังสำหำร พิบูลมังสำหำร อุบลรำชธำน ี 57.07 
29 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎรธ์ำน ี๓ (บ้ำนนำ) บ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำน ี 56.8 
30 เทศบำล 3 (บ้ำนคลองหำ) บ้ำนนำสำร สุรำษฎร์ธำน ี 56.59 
31 เทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย) เมืองล ำปำง ล ำปำง 56.5 
32 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยำคม โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 56.33 
33 เทศบำลบ้ำนหนองบัว เมืองประจวบครีีขันธ ์ ประจวบครีีขันธ์ 56.3 
34 เทศบำล 5 (วัดพันปี) เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 56.27 
35 เทศบำลบ้ำนศรีตะกั่วป่ำ ตะกั่วป่ำ พังงำ 56.24 
36 เทศบำลพนำ (สำมัคคีวิทยำ) พนำ อ ำนำจเจรญิ 56.16 
37 เทศบำลบ้ำนศรีฐำน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 56.11 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 
คะแนนปี

การศึกษา 2561 

38 ตำลชุมพิทยำคม เวียงสำ น่ำน 55.88 
39 วัดพิกุลเงิน บำงใหญ่ นนทบุรี 55.77 
40 ครบุร ี ครบุร ี นครรำชสมีำ 55.77 
41 วัดสโมสร ไทรน้อย นนทบุรี 55.66 
42 เทศบำล 5 เมืองสุรำษฎร์ธำน ี สุรำษฎร์ธำน ี 55.66 
43 กุญชรศิรวิทย ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 55.63 
44 เด่นไชยวิทยำ เด่นชัย แพร่ 55.59 
45 บ้ำนปล่องเหลีย่ม กระทุ่มแบน สมุทรสำคร 55.58 
46 ขุนหำญวิทยำสรรค ์ ขุนหำญ ศรีสะเกษ 55.21 
47 เทศบำลวัดดอนไก่ด ี กระทุ่มแบน สมุทรสำคร 55.18 
48 เทศบำล 3 วัดชัยชนะสงครำม เมืองตำก ตำก 55.14 
49 เทศบำล 1 (สังขวิทย์) เมืองตรัง ตรัง 55.06 
50 เทศบำลเมืองขลุง 2 ขลุง จันทบุร ี 55.05 
51 เทศบำล 4 ระบบสำธิตเทศบำลเมอืงลพบุรี เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 55.03 
52 ทุ่งฟ้ำบดรำษฎร์บ ำรุง สันป่ำตอง เชียงใหม่ 55.02 
53 หนองโพธิ์วิทยำคม นำเชือก มหำสำรคำม 55 
54 เทศบำล ๑ วดัเทียนดดั(นครผลพทิยำคำร) สำมพรำน นครปฐม 54.98 
55 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก ำแพงเพชร  เมืองก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 54.97 
56 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย เมืองเชียงรำย เชียงรำย 54.96 
57 เทศบำล 1 สุขวิทยำกร เมืองยโสธร ยโสธร 54.9 
58 อบจ.เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 54.89 
59 โนนกอกวิทยำ เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูม ิ 54.85 
60 เทศบำล 7 (ศริินำวินวิทยำ) เมืองล ำปำง ล ำปำง 54.84 
61 อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลยั พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 54.82 
62 เทศบำล 2 บ้ำนสะเดำ สะเดำ สงขลำ 54.76 
63 บ้ำนไผย่้อย ร้องกวำง แพร่ 54.71 
64 เทศบำล 3 ประชำยินด ี บ้ำนโป่ง รำชบุร ี 54.68 
65 เทศบำล 3 (ยมรำชสำมัคคี) เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสมีำ 54.55 
66 เทศบำล 2 (แมต่  ำดรุณเวทย์) เมืองพะเยำ พะเยำ 54.49 
67 เทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 54.49 
68 เทศบำลวัดมณไีพรสณฑ ์ แม่สอด ตำก 54.44 
69 โนนปูนวิทยำคม ไพรบึง ศรีสะเกษ 54.42 
70 เทศบำล 1 (วัดสัตตนำรถปริวัตร) เมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 54.42 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

คะแนนปี
การศึกษา 2561 

1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่ เมืองกระบี ่ กระบี ่ 48.31 

2 สำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 42.07 

3 เทศบำล 6 นครเชียงรำย เมืองเชียงรำย เชียงรำย 40.35 

4 อนุบำลหนองป่ำครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 33.5 

5 นครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนมิิต เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 33.35 

6 มัธยมตำกสินระยอง เมืองระยอง ระยอง 32.19 

7 นครนนท์วิทยำ 5 ทำนสมัฤทธ์ิ เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 31.82 

8 วัดท่ำบันเทิงธรรม บำงใหญ่ นนทบุรี 31.69 

9 อบจ.บ้ำนตลำดเหนือ (วันครู 2502) เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 31.1 

10 บ้ำนหนองอ ำเภอจีน เลำขวัญ กำญจนบุร ี 30.53 

11 เมืองพลพิทยำคม พล ขอนแก่น 30.07 

12 เทศบำล 3 (ยมรำชสำมัคคี) เมืองนครรำชสีมำ นครรำชสมีำ 30.05 

13 เทศบำล ๑ (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลอุปถัมภ์) ชุมแพ ขอนแก่น 29.76 

14 เทศบำล 1 (ปรำจีนรำษฎรร์ังสฤษฎ์) เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 29.71 

15 เทศบำลปลูกปัญญำ ในพระอุปถัมภ์ฯ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 29.71 

16 เทศบำล๑บ้ำนเก่ำ พำน เชียงรำย 29.69 

17 วัดพิกุลเงิน บำงใหญ่ นนทบุรี 29.46 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ล ำดับ

ที ่
ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

คะแนนปี
การศึกษา 2561 

1 สำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 59.21 
2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่ เมืองกระบี ่ กระบี ่ 56.5 

3 เทศบำล 6 นครเชียงรำย เมืองเชียงรำย เชียงรำย 46.3 
4 เทศบำล 1 (ปรำจีนรำษฎรร์ังสฤษฎ์) เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 43.43 
5 เมืองพลพิทยำคม พล ขอนแก่น 41.1 

6 เทศบำล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เมืองตรัง ตรัง 40.03 

7 บัวขำว กุฉินำรำยณ ์ กำฬสินธุ ์ 39.83 

8 นครนนท์วิทยำ 2 วัดทินกรนมิิต เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 39.53 

9 โรงเรียนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว (บ้ำนท่ำฮ่อ) พำน เชียงรำย 39.25 

10 เทศบำล๑บ้ำนเก่ำ พำน เชียงรำย 39.12 

11 เทศบำลบ้ำนศรีตะกั่วป่ำ ตะกั่วป่ำ พังงำ 38.65 

12 เทศบำล 1 (เอ็งเสียงสำมัคคี) หำดใหญ ่ สงขลำ 38.28 

13 ระดิ่งหินประชำสรรค ์ บำงบัวทอง นนทบุรี 37.86 

14 เทศบำลมติรสัมพันธ์วิทยำ วังน  ำเย็น สระแก้ว 37.83 

15 วัดดุสดิำรำม คีรีมำศ สุโขทัย 37.78 

16 บ้ำนปล่องเหลีย่ม กระทุ่มแบน สมุทรสำคร 37.77 

17 เทศบำล 6 (รัฐประชำอุทิศ) เมืองพะเยำ พะเยำ 37.62 

18 เทศบำล ๑ บ้ำนกลำง เมืองล ำพูน ล ำพูน 37.48 

19 อนุบำลหนองป่ำครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 37.25 

20 เทศบำลวัดบญุญำวำส แม่สอด ตำก 37.21 
21 ครบุร ี ครบุร ี นครรำชสมีำ 37.14 
22 น  ำขุ่นวิทยำ น  ำขุ่น อุบลรำชธำน ี 37.02 

23 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎรธ์ำน ี๓ (บ้ำนนำ) บ้ำนนำเดิม สุรำษฎร์ธำน ี 36.95 

24 เทศบำล 3 (โศภนพิทยำคณุำนสุรณ์) หำดใหญ ่ สงขลำ 36.89 

25 เทศบำลหนองแวงประชำอุปถัมภ ์ พล ขอนแก่น 36.75 

26 มัธยมตำกสินระยอง เมืองระยอง ระยอง 36.69 

27 ขุนหำญวิทยำสรรค ์ ขุนหำญ ศรีสะเกษ 36.64 

28 เทศบำลประตลูี  เมืองล ำพูน ล ำพูน 36.46 

29 สำหร่ำยวิทยำคม ชุมพวง นครรำชสมีำ 36.29 

30 เทศบำลบ้ำนบำงเหนียว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 36.21 

31 บ ำเหน็จณรงค์วิทยำคม บ ำเหน็จณรงค ์ ชัยภูม ิ 36.17 

32 บ้ำนศำลำ แม่ริม เชียงใหม่ 36.17 

33 ทุ่งฟ้ำบดรำษฎร์บ ำรุง สันป่ำตอง เชียงใหม่ 36.17 

34 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย เมืองเชียงรำย เชียงรำย 36.16 
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