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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 
ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ดังนี ้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
พบว่า ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2563 – 2564) สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2562 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 
2564 - 2563  พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และ   
ในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง          
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามล าดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
พบว่า ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2564) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศเมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ผลการทดสอบนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ทุกระดับ/สังกัด ใน       
ปีการศึกษา 2564  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2564  ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2  ปีการศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศกึษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563  และในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดับ           
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

 



 

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า 
ย้อนหลัง 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2564)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ผลการทดสอบนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ทุกระดับ/สังกัดใน
จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2562  ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 และในปีการศึกษา 
2564  คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : 
O-NET) ปีการศึกษา 2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เล่มนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหน่วยงานทางการศึกษา     
ในจังหวัดเชียงราย รายงานปีนี้ไม่ได้เน้นการเปรียบเทียบ และไม่มีการเรียงล าดับเนื่องจากเป็นการสอบตาม
ความสมัครใจของนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการและวางแผน  
การพัฒนาในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย 
อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในทุกหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รวบรวม และอ านวย   
ความสะดวกในรวมรวมและการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ      
น าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

“...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกัน
ทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้
โดยตลอด...”  พระบรมราโชวาทเก่ียวกับการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
อย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นจุดเน้นของการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติในทุกช่วงวัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2562-2580) โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ก าหนดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษา และก าหนดการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของสถานศึกษาในทุกระดับจัดโครงสร้างการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคทั่วถึง และใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

จากสาระส าคัญที่กล่าวมา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยก าหนดตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ได้แก่ ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้     
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก       
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นการประเมินคุณภาพผู้เรียนจึงเป็นภารกิจที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ตอบสนองของ
ตัวชี้วัดด้านผู้เรียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงความรู้ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นของผู้เรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินการ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายใน        
การพัฒนาระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2564 การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) จัดสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดให้มีการสอบ    
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเพ่ิมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายใต้การกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการ (Decentralization) และความโปร่งใสในการจัดสอบซึ่งด าเนินการสอบเป็นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน มีผลการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือ โดยหลังการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเสร็จสิ้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจัดให้มีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาตใินระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตลอดถึง
การสรุปและอภิปรายผลในสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

จากความส าคัญและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้รายงานในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 มาใช้
เป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 
มุ่งเน้นและความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยใช้
คะแนนเฉลี่ย (Mean) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน น ามาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ 
จ าแนกตามสังกัด ผลที่ได้จากการรายงานจะใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาน าไปใช้เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ในแต่ละพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด 

3. เพ่ือประสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษากับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด (การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET) 

4. เพ่ือประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการศึกษา 

5. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติไปใช้
เป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดเชียงราย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
หมายถึง การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 ทั่วประเทศ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดสอบ
โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ผลการทดสอบระดับประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เรียนในสถานศึกษาจากสังกัดต่างๆ 
ทั่วประเทศที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ส านักงานการศึกษาเมือง
พัทยา (พัทยา) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) สถาบันพลศึกษา (สพล.) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กองบัญชาการต ารวจตะเวนชายแดน (ตชด.) การจัดการเรียนรู้แบบ
บ้านเรียน (โฮมสคูล) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมยุทธศึกษา
ทหารบก (ยศ.ทบ.) 

ผลการทดสอบระดับส านักงานศึกษาธิการภาค หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เรียนใน
สถานศึกษาจากสังกัดต่างๆ ที่อยู่พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคท่ัวประเทศ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค มีอ านาจหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพ โอกาสของ
บุคคล และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ผลการทดสอบระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เรียนใน
สถานศึกษาจากสังกัดต่างๆ ที่อยู่พื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับจังหวัดรวมทั้งสั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จุดเด่น และ
จุดควรพัฒนาของนักเรียน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในภาพรวม
ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงานทางการศึกษา ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
วางแผนก าหนดทิศทาง แนวทางการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไป 
 
ขอบเขตของการรายงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจ

ของนักเรียน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดสอบ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย  
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทุกคน เนื่องจากเป็นการสอบที่มีความส าคัญ 
เพราะนักเรียนน าผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นการสอบระดับชาติ เพ่ือวัดความรู้ 
ความคิดรวบยอดปลายช่วงชั้นของนักเรียน  อาจมีกรณียกเว้นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ
ติดในรอบท่ี 1 Portfolio  อาจไม่เข้ารับการทดสอบ O-NET   
 

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษาในการรายงานครั้งนี้ คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ถือว่าเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง

ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Education Test : O-NET) ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ โดย
ในปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

ก าหนดการและระดับชั้นที่ท าการประเมิน 

การทดสอบ O-NET (Ordinary national Educational Test) 

หน่วยงาน สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ระดับชั้นที่สอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
วัน เวลาที่สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2565 13 กุมภาพันธ์ 2565 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 

วันประกาศผลสอบ 24 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 28 มีนาคม 2565 

เนื้อหาวิชาที่สอบ 

- ภาษาไทย                    
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์    
- ภาษาอังกฤษ  

- ภาษาไทย                    
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์    
- ภาษาอังกฤษ 
- สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
   1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  5. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
  6. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ข้อสอบจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(องค์การมหาชน) โดยมีกรอบการประเมิน ลักษณะของโครงสร้างและ  รูปแบบของ
เครื่องมือ ดังนี้  

1. กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ก าหนดกรอบการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีกรอบการประเมิน
ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกรอบการประเมินครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิชาภาษาไทย           
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น กรอบท่ีใช้ในการประเมิน 
ป.6 มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ม.3 มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ม.6 มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 



 

7 

2. โครงสร้างและรูปแบบของเครื่องมือ  
2.1  โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที ่1  รูปแบบข้อสอบ และจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
2.2  โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
ตารางที ่2  รูปแบบข้อสอบ และจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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2.3  โครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
ตารางที ่3  รูปแบบข้อสอบ และจ านวนข้อสอบในแต่ละวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
กลุ่มเป้าหมายที่จัดสอบ 

สังกัด O-NET  
ป. 6 ม. 3 ม. 6 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) / / / 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) - / / 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) / / - 

4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) / / / 

5. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(อว.) 

/ - - 

6. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
   สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) 

/ / - 

7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) / / / 

8. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) / / / 

9. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ) / / / 
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การด าเนินงาน 
การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการในลักษณะของการทดสอบ โดยมีสถาบันทดสอบ    
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด 
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดได้ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
เป็นศูนย์สอบในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางการด าเนินการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ประสานงานกับสถานศึกษาในการบันทึกข้อมูลนักเรียน จัดสนามสอบ และการตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งอ านวยการ ประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามแนวทางท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก าหนด 

2) จัดสนามสอบ ก าหนดกรอบ และหน้าที่ของบุคลากรในการจัดสอบ ตามแนวทางที่สถาบัน
ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) ก าหนด 

3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 
ประกอบด้วย 

3.1) คณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบ ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด เป็น
ประธานศูนย์สอบ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นรองประธานศูนย์สอบ บุคลากรส านักงาน และศึกษานิเทศก์ 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน วินิจฉัย สั่งการ อ านวยการ และติดตามการ
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และเป็นตัวแทนศูนย์สอบท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการของ
กรรมการระดับสนามสอบให้เป็นไปตามคู่มือการจัดสอบของ สทศ. 

3.2) คณะกรรมการด าเนินงานระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนในโรงเรียนจากต่างอ าเภอหรือต่างโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง 
กรรมการก ากับห้องสอบ มีหน้าที่ดูแลก ากับการสอบในสนามสอบให้ด าเนินการไปตามระเบียบว่าด้วยการสอบ
แก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งกระดาษค าตอบ และเอกสาร หลักฐานการด าเนินการ
สอบตามแบบของ สทศ. ส่งศูนย์สอบหลังการสอบเสร็จสิ้นลง 

3.3) คณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบ รวบรวมเอกสารแบบกล่องกระดาษค าตอบส่ง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามก าหนดเวลา 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและรายงานผลการทดสอบ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (กศจ.เชียงราย) และเผยแพร่รายงานผลการทดสอบทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายงาน  
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ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2564  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564 ในมิติภาพรวม

ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ตามกลุ่มสาระวิชาหลักท่ีทดสอบ  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  
  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  
     1)  คะแนนเฉลี่ย ( ̅)  
     2)  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ( ̅%)  
     3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้ก าหนดอักษรย่อที่ใช้แทนการน าเสนอ ดังนี้ 

สทศ.   หมายถึง  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
O-NET  หมายถึง  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ศธ.ภาค 16  หมายถึง  ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธ.) 
ศธจ.เชียงราย  หมายถึง  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ศธ.) 
สพฐ.   หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ศธ.)  
สพป.   หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ศธ.) 
สพม.   หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ศธ.) 
สช.   หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ศธ.) 
สป.อว.   หมายถึง  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) 
สศศ.  หมายถึง  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศธ.) 
อปท.   หมายถึง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.) 
พศ.  หมายถึง  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 
ตชด.   หมายถึง  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตร.) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการทดสอบทางการระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ือประเมินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็กและเยาวชนทุกคน และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อเป็นการสะท้อนผลคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอ
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
 

ตารางที ่4  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 2 ปี 

ปีกศ. 2562 ปีกศ. 2563 ปีกศ. 2564 2564-2563 

1 ระดับประเทศ 37.99 42.13 40.19 -1.94 

2 กระทรวงศึกษาธิการ 38.16 42.25 40.21 -2.04 

3 ระดับภาคเหนือ 38.88 43.71 42.23 -1.47 

4 ศธ.ภาค 16 39.47 44.65 43.39 -1.26 

5 ศธจ.เชียงราย 37.80 43.03 41.83 -1.20 

6 สพฐ. (เชียงราย) 36.66 41.67 41.03 -0.64 

7 สช. (เชียงราย) 41.87 48.84 44.91 -3.94 

8 อว. (เชียงราย) 45.33 55.74 73.56 17.83 

9 อปท. (เชียงราย) 39.56 44.97 44.22 -0.76 

10 ตชด. (เชียงราย) 28.38 31.72 32.99 1.27 
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ -0.19 0.90 1.65 0.75 

 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ปีการศึกษา 2563 - 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนปีการศึกษา 2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 
พบว่า ระดับ/สังกัด ส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 ยกเว้น ระดับ/
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) และ
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กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) ที่มีคะแนนเฉลี่ยใน        
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และผลการทดสอบนักเรียนสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 
2564 เท่ากับ 73.56  รองลงมาปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 55.74 และปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 45.33 
ตามล าดับ  

 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562- 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คะแนนเฉลี่ย / ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 2 ปี 

ปีกศ. 2562 ปีกศ. 2563 ปีกศ. 2564 2564 - 2563 

ภาษาไทย 48.69 56.85 52.38 -4.47 

คณิตศาสตร์ 33.06 30.80 38.49 7.69 

วิทยาศาสตร์ 35.53 39.33 35.78 -3.55 

ภาษาอังกฤษ 33.91 45.12 40.67 -4.45 

เฉลี่ยรวม 37.80 43.03 41.83 -1.20 

 

จากตารางที่ 5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 
2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 43.03  รองลงมา ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 41.83 และปีการศึกษา 2562  
เท่ากับ 37.80 ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบ 2  ปีการศึกษา 2564 – 2563  พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

 1.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตารางที ่6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ ระดับ/สังกัด 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 /กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย 

1 ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 40.19 

2 กระทรวงศึกษาธิการ 50.47 36.87 34.36 39.15 40.21 

3 ภาคเหนือ 53.02 38.48 36.03 41.40 42.23 

4 ศธ.ภาค 16 54.41 39.75 37.05 42.36 43.39 

5 ศธจ.เชียงราย 52.38 38.49 35.78 40.67 41.83 

6 สพฐ. (เชียงราย) 52.08 38.01 35.47 38.57 41.03 

7 สช. (เชียงราย) 53.74 40.44 37.21 48.24 44.91 

8 อว. (เชียงราย) 76.75 66.25 57.50 93.75 73.56 

9 อปท. (เชียงราย) 54.78 40.00 36.80 45.28 44.22 

10 ตชด. (เชียงราย) 39.17 31.55 30.52 30.73 32.99 

 เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ 2.00 1.66 1.47 1.45 1.65 
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จากตารางที่ 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ/สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย)    
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 73.56รองลงมา ระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 44.91 และระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ 44.22 ตามล าดับ  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ/สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 76.75  รองลงมา ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 54.78 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 53.74 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ/สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 66.25 รองลงมา ระดับ/สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 40.44 และระดับ/สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 40.00 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ/สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 57.50 รองลงมา ระดับ/สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 37.21 และระดับ/สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 36.80 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ/สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 93.75 รองลงมา ระดับ/สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 48.24 และระดับ/สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 45.28 ตามล าดับ 

ดังแสดงในแผนภาพที่ 2-4  
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แผนภาพที่ 2  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 
แผนภาพที่ 3  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          ปีการศึกษา 2564  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
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แผนภาพที่ 4  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          ปีการศึกษา 2564  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามระดับประเทศ ระดับภาค  
         และระดับจังหวัด   
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
2.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
 
ตารางท่ี 7  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
 

ที ่ ระดับ/สังกัด 
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 2 ปี 

ปีกศ. 2562 ปีกศ. 2563 ปีกศ. 2564 2564 - 2563 

1 ระดับประเทศ 36.30 36.01 34.56 -1.45 

2 กระทรวงศึกษาธิการ 36.69 36.43 34.75 -1.68 
3 ภาคเหนือ 37.41 37.57 36.07 -1.50 
4 ศธภ.16 37.65 38.39 36.39 -2.01 
5 ศธจ.เชียงราย 37.03 38.31 36.11 -2.20 

6 สพฐ. (เชียงราย) 36.99 38.39 36.19 -2.20 

7 สพม. (เชียงราย) 39.19 41.56 38.31 -3.25 

8 สพป. (เชียงราย) 33.74 33.24 32.96 -0.27 

9 สช. (เชียงราย) 35.64 36.95 34.94 -2.00 

10 อปท. (เชียงราย) 41.98 44.02 39.66 -4.37 

11 พศ. (เชียงราย) 30.64 29.79 29.28 -0.51 

12 ตชด. (เชียงราย) 28.66 28.97 28.00 -0.97 
 เปรียบเทียบ จังหวัด/ประเทศ 0.73 2.30 1.56 -0.75 
 

จากตารางที่ 7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ทุกระดับ/สังกัด 
ในปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ปีการศึกษา 2563 และผลการทดสอบนักเรียนระดับสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 44.02 
รองลงมา ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 41.98  และปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 39.66 ตามล าดับ  
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2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 2 ปี 

ปีกศ. 2562 ปีกศ. 2563 ปีกศ. 2564 2564 - 2563 

ภาษาไทย 56.20 57.11 54.58 -2.53 

คณิตศาสตร์ 27.81 28.03 25.26 -2.77 

วิทยาศาสตร์ 30.57 31.40 32.57 1.17 

ภาษาอังกฤษ 33.55 36.69 32.03 -4.66 

เฉลี่ยรวม 37.03 38.31 36.11 -2.20 
 

จากตารางที่ 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน          
ปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 38.31  รองลงมา ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 37.03  และ      
ปีการศึกษา 2564  เท่ากับ 36.11 ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบ 2  ปีการศึกษา 2564-2563  พบว่า      
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563  ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 

 
แผนภาพที่ 5  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
      ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ ระดับ/สังกัด 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 /กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย 

1 ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.56 

2 กระทรวงศึกษาธิการ 51.62 24.62 31.55 31.21 34.75 

3 ภาคเหนือ 54.30 25.48 32.60 31.91 36.07 

4 ศธภ.16 54.97 25.79 33.01 31.77 36.39 

5 ศธจ.เชียงราย 54.58 25.26 32.57 32.03 36.11 

6 สพฐ. (เชียงราย) 54.87 25.70 32.69 31.49 36.19 

7 สพม. (เชียงราย) 57.32 27.89 33.96 34.07 38.31 

8 สพป. (เชียงราย) 51.12 22.35 30.77 27.61 32.96 

9 สช. (เชียงราย) 53.62 23.19 32.09 30.87 34.94 

10 อปท. (เชียงราย) 58.99 27.11 34.08 38.44 39.66 

11 พศ. (เชียงราย) 43.43 18.83 28.48 26.39 29.28 

12 ตชด. (เชียงราย) 39.14 19.59 28.66 24.61 28.00 
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ 3.39 0.79 1.12 0.92 1.56 

 
จากตารางที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 39.66  
รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 38.31 และ
ระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)  เท่ากับ 36.19 ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกรายละเอียด ดังนี้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 58.99 รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 57.32 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)  
เท่ากับ 54.87 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 27.89 รองลงมาระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 27.11 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ 25.70  ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 34.08 รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 33.96 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)  
เท่ากับ 32.69 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)    
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 38.44 รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 34.07 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ 31.49  ตามล าดับ 

ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 – 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

22 

แผนภาพที่ 6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
          ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
แผนภาพที่ 7  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          ปีการศึกษา 2564  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
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แผนภาพที่ 8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามระดับประเทศ ระดับภาค  

         และระดับจังหวัด   
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   
3.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
 

ตารางท่ี 10  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  
       ปีการศึกษา 2561 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด 
 

ที ่ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 2 ปี 

ปีกศ. 2561 ปีกศ. 2562 ปีกศ. 2563 ปีกศ. 2564 2563 - 2562 
1 ระดับประเทศ 35.02 32.34 33.79 31.75 -0.59 
2 กระทรวงศึกษาธิการ 35.43 32.69 33.94 31.99 -0.71 
3 ภาคเหนือ 36.22 33.27 35.07 33.98 0.70 
4 ศธ.ภาค 16 35.93 33.07 34.97 34.29 1.22 
5 ศธจ.เชียงราย 35.20 32.44 34.08 33.05 0.61 
6 สพฐ.(เชียงราย) 35.53 32.49 34.45 33.28 0.78 
7 สพม.(เชียงราย) 36.21 33.12 35.13 33.99 0.88 
8 สพป.(เชียงราย) 26.95 25.49 26.26 27.35 1.85 
9 สช.(เชียงราย) 31.62 29.53 30.14 29.74 0.21 
10 สศศ.(เชียงราย) 28.12 25.74 26.52 27.19 1.45 
11 อปท.(เชียงราย) 37.82 35.77 36.36 39.27 3.50 
12 พศ.(เชียงราย) 27.32 25.54 26.66 26.79 1.26 

 เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ 0.18 0.09 0.29 1.30 1.21 
 

จากตารางที่ 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 - 2564 จ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ย้อนหลัง 4 ปีการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 
พบว่า ทุกระดับ/สังกัดในจังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2564  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563 และ      
ผลการทดสอบนักเรียนระดับสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด      
ปีการศึกษา 2564  เท่ากับ 39.27 รองลงมา ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 37.82  และปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 
36.36 ตามล าดับ  
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3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตารางท่ี 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบ 2 ปี 

ปีกศ. 2562 ปีกศ. 2563 ปีกศ. 2564 2564 - 2563 
ภาษาไทย 41.96 44.65 48.49 3.84 

สังคมศึกษา 35.75 36.03 37.79 1.76 
คณิตศาสตร์ 25.87 26.44 22.24 -4.20 
วิทยาศาสตร์ 29.44 33.38 29.52 -3.86 
ภาษาอังกฤษ 29.16 29.90 27.21 -2.69 
เฉลี่ยรวม 32.44 34.08 33.05 -1.03 

 

จากตารางที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ระดับจังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา
2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 34.08  รองลงมา ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 33.05 และปีการศึกษา2562  
เท่ากับ 32.44 ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2564 - 2563  พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563  ดังแสดงในแผนภาพที่ 9 

 
แผนภาพที่ 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับจังหวัด เชียงราย จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกดั แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จากตารางที่ 12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       

ปีการศึกษา 2564  ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 40.00 
รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัดเชียงราย) เท่ากับ 35.48 และ
ระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)  เท่ากับ 34.78 ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ระดับ/สังกัด 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 /กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย สังคม คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย 
1 ระดับประเทศ 46.40 36.87 21.28 28.65 25.56 33.30 
2 กระทรวงศึกษาธิการ 46.82 37.03 21.48 28.80 25.80 33.53 
3 ภาคเหนือ 49.90 38.49 23.60 30.11 27.79 35.53 
4 ศธ.ภาค 16 50.32 38.81 24.05 30.44 27.83 35.91 
5 ศธจ.เชียงราย 48.49 37.79 22.24 29.52 27.21 34.51 
6 สพฐ.(เชียงราย) 48.88 38.02 22.49 29.74 27.25 34.78 
7 สพม.(เชียงราย) 49.91 38.57 23.21 30.23 28.05 35.48 
8 สพป.(เชียงราย) 40.67 33.25 16.34 25.92 20.55 29.05 
9 สช.(เชียงราย) 43.70 35.31 17.62 26.99 25.07 30.91 
10 สศศ.(เชียงราย) 39.41 34.56 15.98 26.29 19.70 29.06 
11 อปท.(เชียงราย) 56.39 40.74 29.55 33.30 36.39 40.00 
12 พศ.(เชียงราย) 40.44 33.22 15.80 25.05 19.46 28.63 
เปรียบเทียบจังหวัด/ประเทศ 2.09 0.92 0.96 0.87 1.65 1.21 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 56.39 รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 49.91 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย)  
เท่ากับ 48.88 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)    
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 40.74  รองลงมา ระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 38.57 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ 38.02 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 29.55  รองลงมา ระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ  23.21 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ  22.49 ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย)    
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ  33.30 รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 30.23  และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ 29.74  ตามล าดับ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ/สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ในจังหวัดเชียงราย) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 36.39 รองลงมาระดับ/สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในจังหวัด
เชียงราย) เท่ากับ 28.05 และระดับ/สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ในจังหวัดเชียงราย) 
เท่ากับ 27.25 ตามล าดับ 

ดังแสดงในแผนภาพที่ 10 - 12  
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แผนภาพที่ 10  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  ปีการศึกษา 2564 ระดับ/สังกัด จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
แผนภาพที่ 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา 2564  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามระดับ/สังกัด  
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แผนภาพที่ 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  ปีการศึกษา 2564  จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามระดับประเทศ  
  ระดับภาค และระดับจังหวัด   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศคุณภาพผู้เรียน ระดับจังหวัด มีสาระส าคัญที่สรุปและอภิปรายผล ดังนี้ 

สรุปผลการทดสอบ 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

พบว่า ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2563 – 2564) สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2562 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 
2564 - 2563  พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และ   
ในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง          
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามล าดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม       
สาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
พบว่า ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2564) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศเมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ผลการทดสอบนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ทุกระดับ/สังกัด ใน       
ปีการศึกษา 2564  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2564  ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2  ปีการศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563  และในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดับ           
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
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3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า 
ย้อนหลัง 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2564)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ย 
สูงกว่าระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ/สังกัด พบว่า ผลการทดสอบนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ทุกระดับ/สังกัดใน
จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2562  ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2563 และในปีการศึกษา 
2564  คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของระดับ/สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   

อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของสถานศึกษาใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สูงกว่าระดับประเทศทุกระดับชั้น ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะในสถานการณ์
ปัจจุบัน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนัก และให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยยุค 4.0 
และทักษะที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะ 
Active Learning ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายใต้การใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ จุดเน้น
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 
2564 – 2563 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยการสอบแตกต่างกัน เช่น ข้อสอบ O-NET แต่ละปีแตกต่างกัน ส่วนกลุ่ม
นักเรียนที่เข้าสอบก็คนละกลุ่ม ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนในแต่ละปี บางปีเด็กเก่งมาก 
บางปีแรงจูงใจในการสอบก็มากน้อยต่างกัน เช่น ถ้าสอบเพ่ือน าคะแนนเป็นส่วนหนึ่งในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เด็กจะตั้งใจสอบ คะแนนก็จะสูง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงควรเป็นไปในทางการยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์และเป็นไปตามตัวชี้วัดในหลักสูตรของ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากสารสนเทศที่ได้จากการอภิปรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ในแต่ละ

ระดับชั้น ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด 
1) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย        
การกระตุ้นให้นักเรียนมีการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่ควรจะท าได้ 

2) หน่วยงานต้นสังกัดสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการสอบ O-NET, PISA ให้แก่
สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน าผลการสอบ O-NET,PISA มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการสอบ O-NET, PISA เพ่ือให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน 

4) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน (O-NET) จัดกลุ่มคุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมิน (กลุ่มคุณภาพ ๔ กลุ่ม) 
ได้แก่ กลุ่มดีมาก กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ และกลุ่มปรับปรุง) เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ระดับสถานศึกษา แล้วก าหนดกลยุทธ์และแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของสถานศึกษาที่
สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหา 

5) หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้สถานศึกษานารูปแบบของข้อสอบ O-NET,PISA ไปใช้
ในการทดสอบในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ 

6) จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET, PISA เพ่ืออบรมและพัฒนาครูผู้สอน 

7) จัดท าโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยดูจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นบรรทัดฐาน (Baseline) ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

8) จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือชมเชย หรือให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่มี
พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ 

9) สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับทางการเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่าย 

10) จัดท าเอกสารวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างมาตรฐานตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถ
ด้านเหตุผลในระดับเครือข่ายและสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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11) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้สถานศึกษาและครูสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับเครือข่าย โดยพัฒนาคุณภาพใน
ลักษณะของสถานศึกษาคู่พัฒนา โดยจับคู่สถานศึกษาในกลุ่มดีมากกับกลุ่มต้องปรับปรุงเป็นสถานศึกษา  
คู่พัฒนา คอยเป็นพ่ีเลี้ยงชี้แนะ (Coaching) และจัดทีมพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือสถานศึกษา ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับสถานศึกษา 
1) สถานศึกษาด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินใน

ระดับชาติ เพ่ือวินิจฉัยมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน และน ามาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 

- ให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/
สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 หรือต่ ากว่าระดับประเทศ/สังกัด/จังหวัด/
เขตพ้ืนที่/ขนาดโรงเรียนเดียวกัน มาวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์ 
เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน (O-NET) 

- วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ต่ า  โดยใช้ PLC ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- จัดกลุ่มคุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมิน(กลุ่มคุณภาพ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีมาก 
กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ และกลุ่มปรับปรุง เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา แล้ว
ก าหนดกลยุทธ์และแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหา 

3) จัดท าแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
สถานศึกษา โดยน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นพ้ืนฐาน (Baseline) รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

4) สื่อสารสร้างความเข้าใจกับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการสอบ (O-NET) โดยมีวิธี 
    - ชี้แจงแผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

เพ่ือให้วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ต้องใช้ออกข้อสอบ และวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ 

- ชี้แจงแนวทางการสอบ รูปแบบข้อสอบ และลักษณะข้อสอบให้คณะครูรับทราบ 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาประยุกต์รูปแบบข้อสอบของ O-NET, PISA 

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้หลัก  
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6) จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือชมเชย หรือให้รางวัลแก่ครูผู้สอน ในกลุ่ม 
สาระที่มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอ่ืน ๆ 

7) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ที่เก่ียวข้องนาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องทันเวลา 
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ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  
 

ก. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564       
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จ าแนกรายโรงเรียน 

ข. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จ าแนกรายโรงเรียน 

ค. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จ าแนกรายโรงเรียน  

ง. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564      
ระดับศูนย์สอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

จ. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ    
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2564        
ระดับสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ฉ. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ    
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2564        
ระดับสนามสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ช. รูปภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ 
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

1 กฤษณาทวีวิทย์ ขุนตาล กลาง สช.เชียงราย 47 63.20 42.51 39.89 66.22 52.96
2 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 10 66.00 37.68 34.25 40.63 44.64
3 เทศบาลตําบลป่าตาล ขุนตาล กลาง อปท.เชียงราย 23 44.40 36.01 32.39 28.80 35.40
4 บ้านชมภู ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 72.00 50.34 47.50 55.08 56.23
5 บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 2 57.13 33.13 46.25 71.88 52.10
6 บ้านทุง่น้ําแพร่ป่าบง ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 12 61.13 37.13 41.46 34.38 43.53
7 บ้านป่าแดงห้วยหลวง ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 47.96 34.14 31.07 33.04 36.55
8 บ้านพญาพิภักด์ิ ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 10 50.45 33.84 34.75 27.19 36.56
9 บ้านห้วยโป่ง ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 2 65.13 46.75 51.25 46.88 52.50
10 อนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย)์ ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 11 57.25 32.59 33.41 39.20 40.61
11 อนุบาลชัยพงษ์ ขุนตาล เล็ก สช.เชียงราย 5 47.65 24.03 37.50 35.63 36.20
12 อนุบาลบา้นพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธ)ิ ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 36 59.47 40.40 35.21 32.55 41.91
13 คริสเตียนแสงประทีป เชียงของ กลาง สช.เชียงราย 38 50.71 41.09 35.86 34.79 40.61
14 ชุมชนสถาน(ราษฏร์ดรุณวิทย)์ เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 61.00 50.34 45.31 53.52 52.54
15 บ้านเกี๋ยง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 18 55.89 36.81 30.69 38.37 40.44
16 บ้านแก่นวิทยา เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 18 65.43 42.51 44.58 33.85 46.59
17 บ้านคร่ึง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 58.29 44.27 45.00 44.27 47.96
18 บ้านคร่ึงใต้ เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 65.33 35.50 40.00 38.54 44.84
19 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 50.00 27.71 29.58 36.46 35.94

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)



[ 37 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

20 บ้านดอนมหาวัน เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 67.50 30.34 33.93 46.88 44.66
21 บ้านต้นปล้องแดนเมือง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 16 57.48 46.36 38.75 39.06 45.41
22 บ้านตองม่วงชุม เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 50.81 29.88 26.25 25.00 32.99
23 บ้านทุง่ง้ิว (ประชาสงเคราะห์2) เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 55.15 22.85 36.00 35.63 37.41
24 บ้านทุง่นาน้อย เชียงของ กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 6 50.08 33.13 26.67 37.50 36.85
25 บ้านทุง่อ่าง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 56.53 38.89 32.81 48.83 44.27
26 บ้านน้ําม้า เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 72.29 46.13 45.42 68.23 58.02
27 บ้านบุญเรือง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 9 44.64 30.38 28.06 31.94 33.76
28 บ้านเมืองกาญจน์ เชียงของ กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 10 42.15 29.23 25.50 27.50 31.10
29 บ้านสองพีน่้อง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 31.22 33.94 36.25 23.05 31.12
30 บ้านส้าน เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 3 71.17 53.04 50.00 45.83 55.01
31 บ้านหลวง เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 10 76.53 55.48 52.75 67.19 62.99
32 บ้านห้วยซ้อ เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 43.72 27.44 28.75 26.95 31.72
33 บ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย)์ เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 63.10 44.83 25.00 47.50 45.11
34 บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย)์ เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 66.38 43.03 42.81 58.20 52.61
35 พระกุมารเยซูเชียงของ เชียงของ กลาง สช.เชียงราย 22 61.45 47.56 37.84 61.51 52.09
36 ริมโขงวิทยา เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 12 50.54 27.76 24.58 26.82 32.43
37 ลูกรักเชียงของ เชียงของ เล็ก สช.เชียงราย 15 64.07 41.48 41.17 59.17 51.47
38 ศรีลานนา เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 2 49.25 49.69 36.25 56.25 47.86
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

39 อนุบาลเชียงของ เชียงของ ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 4 75 58.61 39.09 41.33 47.92 46.74
40 อาชีวศึกษาเชียงรายสช.ชร.พะเยา เชียงของ เล็ก ตชด. 19 42.21 29.02 34.08 26.64 32.99
41 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 21 59.46 40.02 34.88 32.44 41.70
42 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 63.13 37.46 38.33 33.33 43.06
43 เชียงแสน อาคาเดมี เชียงแสน กลาง สช.เชียงราย 25 60.72 40.04 37.90 51.38 47.51
44 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เชียงแสน กลาง อปท.เชียงราย 21 49.52 32.88 33.10 43.30 39.70
45 บ้านดอยจัน เชียงแสน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 7 66.29 46.21 41.07 45.54 49.78
46 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 51.08 35.29 30.00 36.46 38.21
47 บ้านด้าย (ปราษฎร์ดํารง) เชียงแสน เล็ก อปท.เชียงราย 18 49.32 33.16 37.08 39.76 39.83
48 บ้านทุง่ฟ้าฮ่าม เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 54.58 37.67 35.00 28.13 38.85
49 บ้านธารทอง เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 53.56 39.08 46.46 31.77 42.72
50 บ้านปงของ เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 46.82 37.50 29.33 32.71 36.59
51 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 57.46 35.29 38.75 20.83 38.08
52 บ้านแม่คํา เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 54.79 38.65 31.25 39.06 40.94
53 บ้านแม่คํา (ธรรมาประชาสรรค์) เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 13 44.44 31.63 35.77 32.21 36.01
54 บ้านไร่ เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 50.85 37.03 36.00 35.63 39.88
55 บ้านเวียงแก้ว เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 48.00 38.54 39.58 26.04 38.04
56 บ้านศรีกองงาม เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 54.61 31.27 36.43 41.96 41.07
57 บ้านศรีดอนมูล เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 52.57 36.84 33.21 32.81 38.86
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

58 บ้านสบคํา เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 51.78 37.46 31.39 29.51 37.54
59 บ้านสบรวก เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 17 48.07 32.36 32.50 27.57 35.13
60 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 57.07 34.05 47.14 35.71 43.49
61 บ้านสันธาตุ เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 65.75 35.50 28.33 32.29 40.47
62 บ้านห้วยเกี๋ยง เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 59.08 36.92 34.58 37.24 41.96
63 บุญพิทักษ์วิทยา เชียงแสน เล็ก สช.เชียงราย 11 50.82 36.78 31.36 45.17 41.03
64 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 11 47.52 36.14 35.91 37.50 39.27
65 แม่แอบวิทยาคม เชียงแสน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 7 48.21 34.05 36.07 36.16 38.62
66 โยนกวิทยา เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 2 74.75 46.44 40.00 59.38 55.14
67 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) เชียงแสน ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 67 48.13 34.48 34.40 33.07 37.52
68 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นแซว เชียงแสน เล็ก อปท.เชียงราย 15 47.62 34.94 32.17 26.88 35.40
69 อนุบาลเชียงแสน (ปางหมอปวงชัยบานราษฎร์ศึกษา) เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 40.00 27.35 26.39 30.21 30.99
70 กิตติคุณดอยหลวงวิทยา ดอยหลวง เล็ก สช.เชียงราย 23 54.23 41.15 39.57 52.85 46.95
71 บ้านขุนแม่บง (ตชด.) ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 18 42.13 32.08 29.72 28.30 33.06
72 บ้านดอนงาม ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 59.05 42.23 27.50 44.38 43.29
73 บ้านดอย ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 13 54.98 33.13 37.31 28.13 38.39
74 บ้านทุง่กวาง ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 48.08 33.13 37.08 23.96 35.56
75 บ้านไทรทอง ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 39.00 30.96 27.50 31.25 32.18
76 บ้านป่าซางงาม ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 58.63 38.54 36.67 38.02 42.97



[ 40 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

77 บ้านป่าลัน ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 56.31 38.97 37.50 35.42 42.05
78 บ้านหนองป่าก่อ ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 55.08 37.46 29.17 38.54 40.06
79 บ้านห้วยไร่ ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 49.63 32.39 27.50 28.13 34.41
80 บ้านใหม่พัฒนา ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 11 55.39 35.72 45.00 30.97 41.77
81 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 45.63 33.67 34.38 25.52 34.80
82 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 24 55.94 38.54 33.44 39.19 41.78
83 อนุบาลดอยหลวง ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 67.00 40.13 36.79 29.24 43.29
84 กิตติคุณเทิงวิทยา เทิง กลาง สช.เชียงราย 54 52.08 36.95 40.00 45.54 43.64
85 จําไฮบ้านเหล่า เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 57.44 44.50 41.25 45.31 47.13
86 เด็กดีพิทยาคม เทิง กลาง สช.เชียงราย 53 55.64 37.92 39.62 51.00 46.05
87 บ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 12 65.90 41.84 36.04 38.28 45.52
88 บ้านขอนซุง เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 3 69.50 48.50 35.00 50.00 50.75
89 บ้านขุนห้วยไคร้ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 38.66 31.58 29.69 28.91 32.21
90 บ้านง้ิวป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 60.71 42.50 44.64 32.14 45.00
91 บ้านเชียงเค่ียน (คณาราษฎร์บํารุง) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 9 59.33 36.74 31.94 32.29 40.08
92 บ้านดอนไชย เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 53.00 41.05 33.00 34.38 40.36
93 บ้านดอนดินแดง เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 57.17 39.73 32.92 45.83 43.91
94 บ้านดอนแยง เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 70.20 38.33 40.00 59.38 51.98
95 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 69.10 43.53 45.50 43.75 50.47



[ 41 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

96 บ้านตีนเป็ด เทิง กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 18 54.75 38.54 33.47 34.55 40.33
97 บ้านตุ้มเหนือ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 50.25 28.25 38.13 25.78 35.60
98 บ้านบุญนาค เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 69.69 44.58 37.81 37.89 47.49
99 บ้านปล้องตลาด เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 10 59.13 41.05 36.00 42.81 44.75
100 บ้านปล้องใต้ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 12 59.96 48.50 37.92 41.93 47.08
101 บ้านปล้องส้าน เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 44.00 33.23 37.08 28.65 35.74
102 บ้านป่าตึงงาม เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 67.30 43.53 32.50 39.38 45.68
103 บ้านป่ารวก เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 35.69 30.03 29.38 18.75 28.46
104 บ้านม่อนป่ายาง เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 13 46.17 34.13 34.23 25.96 35.12
105 บ้านแม่ลอยไร่ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 63.81 36.38 36.25 34.38 42.71
106 บ้านรักแผ่นดิน เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 1 47.75 39.63 45.00 18.75 37.78
107 บ้านสันทรายมูล เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 3 59.83 41.79 35.00 31.25 41.97
108 บ้านหนองบัว เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 45.02 33.33 37.50 34.90 37.69
109 บ้านห้วยไคร้ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 50.83 39.63 28.75 31.77 37.75
110 บ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 3 50.92 44.17 36.67 37.50 42.32
111 เพียงหลวง 16 เทิง กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 5 53.85 48.73 40.00 40.00 45.65
112 วัดพระเกิดคงคาราม เทิง กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 29 60.59 41.77 43.28 46.01 47.91
113 เวียงเทิง( เทิงทํานุประชา ) เทิง กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 75 64.25 47.02 44.07 58.25 53.40
114 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 13 50.45 28.13 35.77 31.97 36.58
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

115 สันทรายงามวิทยา เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 3 52.75 39.63 33.33 28.13 38.46
116 อนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 61.38 38.54 48.75 45.83 48.63
117 เทศบาล 1(ป่าแดด) ป่าแดด เล็ก อปท.เชียงราย 31 51.84 38.20 38.71 43.25 43.00
118 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ป่าแดด เล็ก อปท.เชียงราย 28 45.44 29.92 29.64 29.35 33.59
119 บ้านป่าแงะ ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 69.35 56.90 51.00 53.75 57.75
120 บ้านโป่ง ป่าแดด กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 5 75.55 54.05 51.00 78.13 64.68
121 บ้านวังผา ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 16 54.34 35.16 33.28 40.82 40.90
122 โรงช้างวิทยา ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 54.69 36.63 35.19 39.18 41.42
123 ศรีโพธิเ์งินวิทยา ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 12 48.85 34.21 29.17 34.90 36.78
124 อนุบาลคริสเตียนสันกอง ป่าแดด เล็ก สช.เชียงราย 8 68.09 47.83 43.13 58.98 54.51
125 อนุบาลลูกรัก (ป่าแดด) ป่าแดด กลาง สช.เชียงราย 31 52.76 43.56 35.48 50.30 45.53
126 ชุมชนบ้านสบเปา พญาเม็งราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 21 51.00 34.08 37.62 39.14 40.46
127 บ้านบ่อแสง พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 13 52.83 37.17 39.81 34.86 41.17
128 บ้านป่าซาง พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 57.79 40.55 35.00 37.05 42.60
129 บ้านป่าม่วง พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 55.66 40.59 36.56 36.33 42.29
130 บ้านแม่ตํ๋ากลาง พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 9 46.97 33.92 36.67 37.50 38.77
131 บ้านแม่เปา พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 15 43.25 35.33 32.17 31.67 35.61
132 บ้านไม้ยามิตรภาพที๑่๖๘ พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 74.53 43.77 51.25 51.95 55.38
133 บ้านเวียงหวาย พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 10 52.53 35.14 34.75 33.44 38.97
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

134 บ้านสันหลวงสามัคคี พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 1 61.75 39.63 60.00 37.50 49.72
135 บ้านหนองบัวคํา พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 16 60.48 40.03 36.25 41.41 44.54
136 บ้านหนองเสา พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 2 54.38 49.38 43.75 42.19 47.43
137 บ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 46.21 33.21 41.79 32.59 38.45
138 บ้านใหม่โชคชัย พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 64.67 44.06 42.92 35.42 46.77
139 บ้านใหม่สุขสันต์ พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 43.81 30.69 36.88 30.47 35.46
140 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี พญาเม็งราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 39 40.89 30.49 31.73 26.84 32.49
141 สันสะลีกวิทยา พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 21 57.29 41.29 37.62 37.65 43.46
142 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 13 48.75 41.27 35.38 32.45 39.46
143 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตํ๋า พญาเม็งราย เล็ก อปท.เชียงราย 6 57.71 39.73 40.00 55.21 48.16
144 อนุบาลตาดควัน พญาเม็งราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 52.43 33.13 39.29 40.18 41.26
145 อนุบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย กลาง สช.เชียงราย 45 57.86 42.60 38.94 46.25 46.41
146 อนุบาลสุขเจริญพิทยา พญาเม็งราย เล็ก สช.เชียงราย 14 60.11 36.88 37.14 37.72 42.96
147 เจริญเมืองวิทยา พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 12 53.31 34.21 37.92 33.59 39.76
148 ทานตะวันวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 53.50 46.13 32.50 18.75 37.72
149 เทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) พาน เล็ก อปท.เชียงราย 2 66.63 49.69 37.50 37.50 47.83
150 เทศบาล๑บ้านเก่า พาน กลาง อปท.เชียงราย 15 57.28 44.87 35.67 51.04 47.22
151 ธารทองวิทยา (ป่ารวก) พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 7 56.82 37.95 42.86 34.82 43.11
152 บ้านกล้วย พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 20 55.86 37.06 32.50 32.03 39.36
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153 บ้านเจริญเมือง พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 64.13 30.03 36.88 25.78 39.21
154 บ้านดอนตัน พาน เล็ก อปท.เชียงราย 2 61.13 52.94 27.50 75.00 54.14
155 บ้านปางเกาะทราย พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 7 67.54 45.29 44.29 54.02 52.79
156 บ้านป่าต้าก พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 16 67.13 48.31 38.75 46.68 50.22
157 บ้านป่าตึง พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 55.80 39.75 39.00 30.63 41.30
158 บ้านป่าส้าน พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 47.13 44.50 30.63 42.97 41.31
159 บ้านโป่งแดง พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 7 61.21 36.09 37.50 32.14 41.74
160 บ้านม่วงคํา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 53.00 44.89 44.00 38.13 45.01
161 บ้านแม่อ้อนอก พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 56.15 29.88 38.00 38.75 40.70
162 บ้านริมวัง ๑ พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 50.83 39.63 24.17 30.21 36.21
163 บ้านศาลา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 58.13 43.19 38.75 32.81 43.22
164 บ้านสันติวัน พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 60.67 39.72 29.04 37.02 41.61
165 บ้านสิบสอง พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 47.50 39.63 28.33 28.13 35.90
166 บ้านหนองบัว พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 53.44 36.01 30.00 28.82 37.07
167 บ้านเหมืองง่า พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 58.94 33.13 30.63 35.94 39.66
168 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 8 52.63 39.63 40.31 33.59 41.54
169 ป่าแดงวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 15 50.07 36.63 30.83 38.75 39.07
170 ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ)์ พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 4 42.06 42.88 30.00 25.78 35.18
171 พานพสกสวัสด์ิ พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 98 61.45 40.04 34.77 41.84 44.53
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172 แม่อ้อประชารัฐ พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 22 48.44 34.95 32.50 35.09 37.75
173 ร่องธารวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 43.87 35.27 29.04 26.92 33.78
174 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) พาน เล็ก อปท.เชียงราย 15 43.12 31.83 35.67 30.63 35.31
175 วัฒนศึกษา พาน กลาง สช.เชียงราย 57 52.03 36.35 33.42 37.61 39.85
176 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา พาน กลาง สช.เชียงราย 32 49.20 33.98 33.28 31.54 37.00
177 ศิริมาตย์เทวี พาน ใหญ่ สช.เชียงราย 93 71.10 49.99 45.99 64.08 57.79
178 สันกลางวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 43.38 38.00 30.63 35.16 36.79
179 องค์การบริหารส่วนตําบลดอยงาม (สันช้างตาย) พาน เล็ก อปท.เชียงราย 10 53.06 40.99 46.50 42.50 45.76
180 เกษมสาสน์ เมืองเชียงราย เล็ก สช.เชียงราย 4 70.88 64.78 48.13 98.44 70.56
181 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ เมืองเชียงราย กลาง สช.เชียงราย 6 42.46 24.46 31.25 32.81 32.75
182 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 16 50.55 40.48 33.44 34.77 39.81
183 เชียงรายวิทยาคม เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สช.เชียงราย 80 49.53 38.60 36.13 46.68 42.74
184 ดอยลานพิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 7 54.82 37.02 34.29 35.71 40.46
185 เทคนิคดุสิต เมืองเชียงราย เล็ก ตชด. 3 55.75 35.29 31.67 44.79 41.88
186 เทศบาล 1 ศรีเกิด เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 115 53.94 40.50 35.89 43.56 43.47
187 เทศบาล 2 หนองบัว เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 104 53.01 40.94 36.90 40.99 42.96
188 เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 37 59.24 39.48 36.76 38.43 43.48
189 เทศบาล 4 สันป่าก่อ เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 59 56.62 39.70 34.96 35.28 41.64
190 เทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 86 65.57 53.13 44.51 75.11 59.58
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191 เทศบาล 8 บ้านใหม่ เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 27 62.27 44.31 40.09 54.51 50.30
192 บ้านกกน้อยวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 57.00 37.46 31.67 32.29 39.61
193 บ้านขัวแคร่ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 61.21 52.89 34.64 47.32 49.02
194 บ้านจะคือ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 27.88 27.93 32.50 20.94 27.31
195 บ้านจําบอน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 14 49.29 35.96 32.14 35.71 38.28
196 บ้านดงป่าเหมี้ยง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 53.67 37.46 24.17 34.38 37.42
197 บ้านดอยฮาง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 50.93 39.71 37.50 46.88 43.76
198 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 75 44.99 36.23 32.63 35.25 37.28
199 บ้านถ้ําผาตอง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 6 56.46 36.48 40.42 35.42 42.20
200 บ้านท่าสาย เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 47.93 27.55 22.14 26.79 31.10
201 บ้านทุง่หลวง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 15 43.48 31.83 30.50 31.25 34.27
202 บ้านนางแล เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 60.53 40.44 33.13 38.28 43.10
203 บ้านนางแลใน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 4 59.88 47.75 35.00 32.03 43.67
204 บ้านน้ําลัด เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 37 43.90 32.19 32.70 30.24 34.76
205 บ้านบ่อทอง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 51.30 39.63 27.00 28.75 36.67
206 บ้านป่าก๊อ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 46.18 35.91 38.93 33.04 38.52
207 บ้านปางขอน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 11 36.34 30.82 27.27 26.99 30.36
208 บ้านปางคึก เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 58.83 46.13 34.17 32.29 42.86
209 บ้านปางริมกรณ์ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 49.67 33.13 38.33 31.25 38.10
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210 บ้านปางลาว เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 11 65.80 50.66 45.68 51.14 53.32
211 บ้านป่ายางมน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 6 64.33 44.17 34.58 48.44 47.88
212 บ้านป่ายางหลวง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 42.78 37.19 32.19 36.33 37.12
213 บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห)์ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 55.00 37.03 35.50 34.38 40.48
214 บ้านป่าสักไก่ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 60.73 35.08 30.75 41.56 42.03
215 บ้านป่าแหย่ง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 58.15 38.33 37.00 25.00 39.62
216 บ้านป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 63.05 47.43 34.00 40.63 46.28
217 บ้านปุยคํา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 54.70 42.23 37.00 43.13 44.27
218 บ้านโป่งเกลือ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 54.85 38.98 32.50 39.06 41.35
219 บ้านโป่งช้าง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 43.15 27.93 39.00 28.13 34.55
220 บ้านโป่งนาคํา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 45.14 29.50 32.50 40.63 36.94
221 บ้านโป่งน้ําตก เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 6 65.38 47.31 43.75 40.63 49.27
222 บ้านโป่งน้ําร้อน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 4 42.50 28.25 33.13 32.03 33.98
223 บ้านโป่งพระบาท เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 11 65.50 63.01 45.45 59.66 58.41
224 บ้านโป่งฮ้ึง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 9 42.97 29.51 28.61 31.60 33.17
225 บ้านผาเสริฐ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 4 56.50 39.78 35.00 28.91 40.05
226 บ้านแม่กรณ์ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 56.55 35.85 34.50 31.25 39.54
227 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 12 54.71 37.46 34.17 38.28 41.16
228 บ้านรวมมิตร เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 28 41.72 31.75 30.00 33.04 34.13
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229 บ้านร่องปลาขาว เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 4 64.94 38.00 39.38 36.72 44.76
230 บ้านร่องเผียว เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 16 49.47 37.30 37.81 38.48 40.77
231 บ้านริมลาว เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 50.09 39.63 36.88 35.94 40.64
232 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 13 49.37 34.22 36.92 29.33 37.46
233 บ้านโล๊ะป่าห้า เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 51.91 36.38 35.00 49.61 43.23
234 บ้านเวียงกลาง เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 10 57.18 36.44 30.75 40.31 41.17
235 บ้านเวียงกือนา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 62.25 34.43 31.00 35.63 40.83
236 บ้านสันกลาง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 9 74.06 55.28 46.94 89.93 66.55
237 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 370 55.57 43.29 36.90 52.60 47.09
238 บ้านสันต้นขาม เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 1 49.25 33.13 45.00 37.50 41.22
239 บ้านหนองบัวแดง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 14 61.20 47.74 33.04 34.38 44.09
240 บ้านหนองหม้อ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 12 54.75 45.04 32.50 34.64 41.73
241 บ้านห้วยขม เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 18 38.15 27.71 31.94 22.92 30.18
242 บ้านห้วยชมภู เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 6 41.13 27.81 37.08 25.00 32.76
243 บ้านห้วยทราย เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 2 46.00 39.94 33.75 18.75 34.61
244 บ้านห้วยทรายขาว เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 53.25 31.95 39.00 43.13 41.83
245 บ้านห้วยแม่ซ้าย เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 6 47.13 38.54 33.33 32.81 37.95
246 บ้านห้วยแม่เล่ียม เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 15 46.13 35.38 31.83 26.04 34.85
247 บ้านหัวดง เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 1 66.00 39.63 32.50 37.50 43.91
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248 บ้านหัวดอย เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 8 56.33 38.89 37.81 38.28 42.83
249 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สช.เชียงราย 18 58.08 44.42 38.89 46.70 47.02
250 ปัญญาวัฒน์ เมืองเชียงราย เล็ก สช.เชียงราย 6 56.17 58.56 45.42 96.88 64.26
251 ปิติศึกษา เมืองเชียงราย เล็ก สช.เชียงราย 3 70.42 43.96 42.50 91.67 62.14
252 ผาขวางวิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 11 32.66 31.94 27.50 28.69 30.20
253 ผาขวางวิทยา สาขาแคววัวดํา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 1 35.00 26.63 25.00 21.88 27.13
254 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม เมืองเชียงราย กลาง สช.เชียงราย 50 68.19 55.78 44.70 82.38 62.76
255 แม่มอญวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 12 42.79 32.04 29.58 21.09 31.38
256 แม่ยาววิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 5 55.95 39.75 31.50 39.38 41.65
257 ร่องเบ้อวิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 11 46.31 28.99 35.45 30.11 35.22
258 วิศานุสรณ์ เมืองเชียงราย เล็ก สช.เชียงราย 14 56.63 49.73 40.89 85.04 58.07
259 ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นจะนู (จิราธวิฒัน์อุปถัมภ)์เมืองเชียงราย เล็ก ตชด. 8 46.13 35.64 27.19 26.56 33.88
260 สหศาสตร์ศึกษา เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สช.เชียงราย 121 38.49 29.13 28.60 26.16 30.60
261 สันติวิทยา เมืองเชียงราย กลาง สช.เชียงราย 34 51.40 39.35 38.90 48.71 44.59
262 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมืองเชียงราย กลาง อว.เชียงราย 1 76.75 66.25 57.50 93.75 73.56
263 ห้วยเจริญวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 52.83 46.13 34.17 39.58 43.18
264 ห้วยพลูพิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 55.38 38.08 28.44 43.36 41.32
265 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ อปท.เชียงราย 32 46.55 33.16 30.00 71.68 45.35
266 อนุบาลเชียงราย เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 289 62.09 49.47 43.27 59.83 53.67



[ 50 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

267 อนุบาลนางแล (บ้านทุง่) เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 26 59.20 38.92 40.29 43.51 45.48
268 อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ด เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 51 53.34 36.32 37.25 46.08 43.25
269 อนุบาลห้วยสัก เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 16 50.66 29.06 32.03 33.59 36.34
270 อนุบาลหัวฝาย เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 37 53.08 36.88 31.15 43.50 41.15
271 อนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายอุปถัมภ)์ เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 31 53.32 40.75 33.95 45.97 43.50
272 อนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายอุปถัมภ)์ เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 31 53.32 40.75 33.95 45.97 43.50
273 เทศบาล 2 บา้นใหม่ประกอบราษฎร์วทิยานุกูล แม่จัน เล็ก อปท.เชียงราย 33 56.07 31.96 35.61 36.55 40.05
274 เทศบาลตําบลแม่คํา (แม่คําสบเปนิราษฎร์นุกูล) แม่จัน กลาง อปท.เชียงราย 15 57.87 37.54 35.17 31.25 40.46
275 ไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 63.92 37.51 39.17 31.77 43.09
276 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 10 46.45 35.73 36.75 28.44 36.84
277 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 12 48.23 32.64 36.88 29.69 36.86
278 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 54.31 34.26 31.67 41.67 40.48
279 บ้านทับกุมารทอง แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 57.25 37.15 52.00 40.63 46.76
280 บ้านท่าข้าวเปลือก แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 10 59.90 39.04 43.50 55.94 49.60
281 บ้านปางสา แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 16 41.23 31.54 29.22 27.73 32.43
282 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน)์ แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 23 52.84 36.80 36.96 34.10 40.18
283 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 45.54 40.71 31.67 36.98 38.73
284 บ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 48.91 40.52 37.19 35.94 40.64
285 บ้านป่าบงแม่จัน แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 27 58.83 37.22 33.06 37.15 41.57
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286 บ้านป่าเปาสช.ชร.ป่าซางน้อย แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 53.28 35.43 37.78 34.03 40.13
287 บ้านโป่งน้ําร้อน แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 40.56 28.79 32.71 30.21 33.07
288 บ้านแม่คํา (ประชานุเคราะห์) แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 27 43.44 30.98 23.89 28.70 31.75
289 บ้านแม่คําฝ่ังหมิ่น แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 59.44 54.41 40.00 39.84 48.42
290 บ้านแม่คีสช.ชร.หนองอ้อ แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 34.56 34.75 28.13 34.38 32.96
291 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 95 51.36 38.39 36.16 45.10 42.75
292 บ้านแม่แพง แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 48.29 34.31 42.92 49.48 43.75
293 บ้านแม่ลาก แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 58.25 26.63 40.83 42.71 42.11
294 บ้านแม่สลองใน แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 47.04 34.31 28.33 26.04 33.93
295 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 10 57.31 35.73 46.75 45.00 46.20
296 บ้านรวมใจ แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 17 35.42 28.57 26.03 26.47 29.12
297 บ้านร่องก๊อ ม่วงคํา แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 50.45 37.81 34.29 40.40 40.74
298 บ้านสันกอง แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 27 44.70 29.51 33.06 24.77 33.01
299 บ้านสันโค้ง แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 56.23 32.66 36.00 35.42 40.08
300 บ้านสันติสุข แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 34 42.12 31.02 31.32 27.48 32.99
301 บ้านหนองแว่น แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 48.21 36.38 34.17 30.80 37.39
302 บ้านหนองแหย่ง แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 2 53.75 49.38 35.00 26.56 41.17
303 บ้านห้วยน้ําราก (ไตรราษฏร์บํารุง) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 45.06 29.88 30.21 28.39 33.39
304 บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 22 39.32 31.65 29.43 28.98 32.35
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305 บ้านแหลว แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 48.32 32.20 26.79 28.13 33.86
306 บ้านใหม่สามัคคี แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 59.69 38.00 34.38 33.59 41.42
307 ประชารัฐพัฒนา แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 40.08 27.71 32.92 31.25 32.99
308 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 40.83 28.79 40.00 36.46 36.52
309 มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย แม่จัน เล็ก สช.เชียงราย 8 36.00 24.19 25.31 26.17 27.92
310 ศิวิไลพิทยา แม่จัน เล็ก สช.เชียงราย 37 40.85 30.14 30.95 30.15 33.02
311 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน กลาง สศศ.เชียงราย 39 32.33 28.97 24.94 27.32 28.39
312 ศุภปัญญา แม่จัน กลาง สช.เชียงราย 18 59.06 48.93 41.67 62.85 53.13
313 สันทราย (พรหมณีวิทยา) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 56.44 38.08 36.25 37.50 42.07
314 สันสลีหลวงสช.ชร.สันนายาว แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 50.50 28.79 39.17 23.96 35.61
315 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง แม่จัน เล็ก อปท.เชียงราย 15 58.09 40.97 41.67 52.08 48.20
316 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 2 40.13 36.38 40.00 25.00 35.38
317 อนุบาลจันจว้าใต้ (บ้านกิ่วพร้าว) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 53.33 26.63 31.67 48.96 40.15
318 อนุบาลบ้านลูกรัก แม่จัน กลาง สช.เชียงราย 51 59.94 40.62 39.02 67.03 51.65
319 อนุบาลแม่ไร่ (บ้านป่ากว๋าว) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 17 64.09 46.20 43.53 50.74 51.14
320 อนุบาลศรีคํ้า แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 74.11 41.66 42.86 72.32 57.74
321 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 1 36.75 20.13 25.00 37.50 29.85
322 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 แม่ฟ้าหลวง เล็ก ตชด. 17 35.65 32.78 29.85 40.26 34.64
323 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 43.08 32.26 31.50 33.75 35.15
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คะแนนเฉลี่ย (รวม)

324 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 18 33.63 29.15 32.08 27.95 30.70
325 ตชด.บํารุงที ่112 แม่ฟ้าหลวง เล็ก ตชด. 18 23.06 28.14 26.11 25.87 25.80
326 บ้านแแม่หม้อ แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 27 27.06 26.67 24.07 23.38 25.30
327 บ้านกลาง แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 30 40.10 27.30 29.83 37.71 33.74
328 บ้านขาแหย่งพัฒนา แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 13 49.40 39.63 35.58 46.88 42.87
329 บ้านจะตี แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 30.72 25.00 29.79 23.70 27.30
330 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 103 35.76 30.37 29.22 26.91 30.57
331 บ้านนาโต่ (วปรอ.344อุปถัมภ)์ แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 27 36.46 32.64 33.06 24.65 31.70
332 บ้านปางมะหัน แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 46.63 38.00 40.00 32.03 39.17
333 บ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 38.57 33.17 29.50 29.38 32.66
334 บ้านผาจี แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 44.63 34.21 30.00 24.48 33.33
335 บ้านผาเด่ือ แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 45.50 34.75 31.88 27.34 34.87
336 บ้านพญาไพร แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 35 37.59 32.38 31.50 26.96 32.11
337 บ้านพนาสวรรค์ แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 19 43.29 41.37 35.79 25.00 36.36
338 บ้านมนตรีวิทยา แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 44.31 36.74 32.22 25.35 34.66
339 บ้านแม่เต๋อ แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 2 48.63 39.63 28.75 28.13 36.29
340 บ้านสันติคีรี แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 107 51.76 46.86 35.14 27.77 40.38
341 บ้านห้วยผ้ึง แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 74 29.05 26.90 26.39 26.52 27.22
342 บ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 16 51.48 40.07 35.31 36.13 40.75
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ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

343 บ้านห้วยหก แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 42.10 31.95 24.00 28.75 31.70
344 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 45.68 36.84 32.50 29.02 36.01
345 บ้านห้วยอื้น แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 24 40.18 30.77 27.29 28.26 31.63
346 บ้านใหม่สันติ แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 42.58 28.79 42.92 29.17 35.87
347 บํารุงที ่87 แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 13 34.56 29.63 24.04 32.21 30.11
348 พญาไพรไตรมิตร แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 16 43.25 29.88 31.56 29.49 33.55
349 รัฐราษฎร์วิทยา แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 6 52.08 32.04 38.33 31.77 38.56
350 ราษฎร์พัฒนา แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 31.80 30.53 23.00 30.63 28.99
351 ศรีสมวงศ์ แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 49.94 30.96 30.56 30.90 35.59
352 สังวาลย์วิท 8 แม่ฟ้าหลวง เล็ก ตชด. 10 48.23 37.15 34.75 35.31 38.86
353 สามัคคีพัฒนา แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 28 29.86 28.74 28.04 27.34 28.50
354 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 38.64 32.20 32.86 26.79 32.62
355 ชุมชนบ้านป่าก่อดํา แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 17 53.96 37.33 33.97 32.54 39.45
356 เทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) แม่ลาว กลาง อปท.เชียงราย 49 50.18 34.76 34.34 33.93 38.30
357 บัวสลีวิทยา แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 58.83 28.79 32.50 31.25 37.84
358 บ้านดงมะดะ แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 6 48.83 33.13 35.42 32.29 37.42
359 บ้านต้นยาง แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 59.63 36.38 47.50 36.72 45.06
360 บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 15 52.33 35.81 36.67 44.17 42.25
361 บ้านห้วยส้านพลับพลา แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 6 64.17 47.31 42.08 53.13 51.67
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

362 ห้วยส้านยาววิทยา แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 65.75 40.34 39.75 45.63 47.87
363 อนุบาลจอมหมอกแก้ว แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 62.47 41.07 42.22 54.51 50.07
364 อนุบาลแม่ลาว แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 12 62.63 44.60 36.88 39.84 45.99
365 เจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 7 64.39 36.84 33.93 51.79 46.74
366 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 10 48.33 42.94 32.50 34.38 39.54
367 ชุมชนบ้านสันจําปา แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 10 70.85 43.06 48.75 50.31 53.24
368 เซนต์มารีอา แม่สรวย แม่สรวย กลาง สช.เชียงราย 23 48.58 34.00 30.33 33.56 36.62
369 ดอยเวียงวิทยา แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 41.98 35.79 26.75 28.75 33.32
370 ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน แม่สรวย เล็ก ตชด. 2 43.75 42.88 25.00 25.00 34.16
371 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 20 46.63 36.79 29.00 34.06 36.62
372 บ้านขุนสรวย แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 34.70 22.63 26.15 25.48 27.24
373 บ้านดินดํา แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 54.90 35.73 38.25 35.31 41.05
374 บ้านทุง่พร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 32.75 52.63 30.00 15.63 32.75
375 บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิม์หาคุณ) แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 12 33.35 35.34 31.46 31.25 32.85
376 บ้านปางหก แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 41.25 39.63 40.00 31.25 38.03
377 บ้านปางหลวง แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 6 45.63 36.38 28.75 35.42 36.55
378 บ้านปางอ้อย แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 59.88 42.88 36.88 37.50 44.29
379 บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ)์ แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 33 55.08 32.77 37.05 35.89 40.20
380 บ้านป่าตึงงาม แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 8 54.13 37.19 36.25 32.81 40.10
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
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สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

381 บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ)์ แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 6 60.04 46.13 39.17 32.81 44.54
382 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 70.81 59.59 46.25 60.16 59.20
383 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 53.50 31.50 30.63 33.59 37.31
384 บ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 75.75 42.88 48.75 64.06 57.86
385 บ้านผาแดงหลวง แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 63.31 33.13 21.88 39.84 39.54
386 บ้านมังกาล่า แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 52.63 31.18 30.75 30.31 36.22
387 บ้านแม่ตาแมว แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 76.75 73.38 32.50 34.38 54.25
388 บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 8 44.47 40.52 30.94 33.98 37.48
389 บ้านแม่โมงเย้า แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 61.13 34.91 26.88 45.31 42.06
390 บ้านร้องบง แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 19 68.20 52.14 38.29 51.48 52.53
391 บ้านเลาลี แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 20 37.08 30.53 27.50 28.28 30.85
392 บ้านวาวี แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 65 40.37 31.47 33.62 27.40 33.22
393 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 7 53.71 38.70 39.29 58.93 47.66
394 บ้านสันก้างปลา แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 44.60 34.43 34.00 34.38 36.85
395 บ้านหนองผํา แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 49.92 44.17 22.50 36.46 38.26
396 บ้านห้วยกล้า แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 50.25 39.63 26.67 33.33 37.47
397 บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 14 43.73 25.70 34.46 28.35 33.06
398 บ้านห้วยน้ําเย็น แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 11 55.89 36.78 34.09 27.84 38.65
399 บ้านห้วยมะซาง แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 14 43.18 31.27 30.89 28.35 33.42
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400 บ้านห้วยหมอเฒ่า แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 63.52 45.77 37.88 35.34 45.63
401 บ้านหัวฝาย แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 19 57.26 32.10 36.18 34.38 39.98
402 โป่งกลางน้ําประชาสรรค์ แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 12 43.65 28.95 39.17 25.78 34.39
403 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 11 55.32 36.19 35.91 40.63 42.01
404 ศูนยก์ารเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอนิทรีอาสา(บ้านหว้ยน้ํากนื) แม่สรวย เล็ก ตชด. 5 38.35 26.63 30.50 25.00 30.12
405 สิริสันติสุขวิทยา แม่สรวย เล็ก สช.เชียงราย 26 44.92 35.63 31.44 31.73 35.93
406 ห้วยน้ําขุ่นวิทยา แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 65 48.30 35.47 37.15 33.13 38.51
407 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 2 34 52.07 40.29 38.24 45.77 44.09
408 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 2 34 52.07 40.29 38.24 45.77 44.09
409 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 48.55 38.33 32.50 36.25 38.91
410 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที ่169 แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 28 46.17 35.98 30.36 33.15 36.42
411 ดรุณราษฎร์วิทยา แม่สาย ใหญ่ สช.เชียงราย 35 55.21 37.13 39.00 49.82 45.29
412 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) แม่สาย กลาง อปท.เชียงราย 14 64.07 41.57 39.82 45.98 47.86
413 บ้านจ้อง แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 20 62.10 40.60 36.38 40.94 45.01
414 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 24 44.54 35.86 33.85 31.38 36.41
415 บ้านถ้ํา แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 58.16 39.76 35.89 43.53 44.34
416 บ้านถ้ํา ตชด. แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 19 48.20 35.86 38.03 31.58 38.42
417 บ้านถ้ําปลา แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 17 43.85 36.22 31.18 29.60 35.21
418 บ้านน้ําจํา แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 10 74.73 52.88 47.50 54.38 57.37
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คะแนนเฉลี่ย (รวม)

419 บ้านปางห้า แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 3 46.08 37.67 40.00 23.96 36.93
420 บ้านป่าแดง แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 10 63.60 41.11 48.00 40.00 48.18
421 บ้านป่าแฝสช.ชร.หนองอ้อ แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 11 64.80 46.24 38.18 39.20 47.11
422 บ้านป่ายาง แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 25 53.98 41.03 36.00 47.63 44.66
423 บ้านป่าเหมือด แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 20 56.06 41.76 32.00 45.16 43.75
424 บ้านโป่ง แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 51.16 29.88 30.31 26.17 34.38
425 บ้านผาฮ้ี แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 55.17 45.38 34.17 48.75 45.87
426 บ้านเวียงพาน แม่สาย ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 27 53.30 41.88 38.70 48.73 45.65
427 บ้านศรีป่าแดง แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 79.00 34.75 33.75 32.81 45.08
428 บ้านสันโค้ง แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 61.83 42.39 41.88 57.03 50.78
429 บ้านสันถนน แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 56.67 39.83 38.75 41.67 44.23
430 บ้านสันทราย แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 10 51.80 27.99 38.25 39.38 39.36
431 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 29 49.28 35.00 32.24 34.81 37.83
432 บ้านสันนา แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 52.50 34.75 37.50 36.72 40.37
433 บ้านสันบุญเรือง แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 10 57.28 37.03 31.75 47.19 43.31
434 บ้านสันมะนะ แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 76.60 56.78 45.50 32.50 52.85
435 บ้านสันหลวง แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 49.42 35.29 38.33 41.32 41.09
436 บ้านห้วยไคร้ แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 35 42.86 35.96 29.86 29.38 34.52
437 บ้านเหมืองแดง แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 39 51.94 36.49 35.26 36.94 40.16
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คะแนนเฉลี่ย (รวม)

438 บ้านเหมืองแดงน้อย แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 52.44 42.88 41.88 25.78 40.75
439 บ้านฮ่องแฮ่ แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 47.23 32.09 25.63 29.17 33.53
440 ปิยะพรพิทยา แม่สาย ใหญ่ สช.เชียงราย 39 51.60 39.86 36.73 51.76 44.99
441 เฟือ่งฟ้าวิทยา แม่สาย เล็ก สช.เชียงราย 18 42.83 38.28 31.53 34.55 36.80
442 มานิตวิทยา แม่สาย ใหญ่ สช.เชียงราย 35 56.24 50.80 40.93 47.50 48.87
443 แม่สายอนันตศาสตร์ แม่สาย เล็ก สช.เชียงราย 3 60.25 48.29 45.00 62.50 54.01
444 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) แม่สาย ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 122 52.95 39.32 38.42 55.05 46.44
445 เอกทวีวิทย์ แม่สาย กลาง สช.เชียงราย 10 74.20 69.75 54.75 94.38 73.27
446 ขุนขวากพิทยา เวียงแก่น กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 37 50.10 33.86 32.91 26.44 35.83
447 ชนัตถ์ปิยะอุย เวียงแก่น เล็ก ตชด. 5 58.10 34.43 30.50 36.25 39.82
448 ไตรมิตรวิทยา เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 32.63 29.88 29.06 23.05 28.66
449 บรรพตวิทยา เวียงแก่น กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 7 47.07 43.43 30.00 29.02 37.38
450 บ้านผาแล เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 2 42.13 29.88 32.50 15.63 30.04
451 บ้านห้วยลึก เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 11 68.66 44.69 45.45 46.59 51.35
452 บ้านห้วยเอียน เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 55.69 38.31 36.88 38.28 42.29
453 วรรณศรวิทยา เวียงแก่น กลาง สช.เชียงราย 24 50.25 45.57 34.58 52.34 45.69
454 ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เวียงแก่น เล็ก ตชด. 7 38.93 27.55 33.21 25.00 31.17
455 ศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เวียงแก่น เล็ก ตชด. 2 38.00 33.44 28.75 31.25 32.86
456 สมถวลิจินตมัยบา้นหว้ยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 43.38 36.38 41.25 28.91 37.48
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457 อนุบาลเวียงแก่น เวียงแก่น กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 15 50.45 42.66 42.17 45.00 45.07
458 ดงมะต๋ืนเนินสยามวิทยา เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 56.33 32.54 38.00 40.94 41.95
459 เทศบาลตําบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เวียงชัย เล็ก อปท.เชียงราย 7 40.11 33.13 29.64 37.95 35.21
460 บ้านจอเจริญ เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 11 53.45 43.88 33.18 40.63 42.79
461 บ้านช่องลม เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 43.50 41.79 30.00 26.04 35.33
462 บ้านชัยพฤกษ์ เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 59.35 47.55 37.00 38.75 45.66
463 บ้านดอน เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 14 51.93 44.87 31.07 30.58 39.61
464 บ้านดอยงาม เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 64.08 45.01 27.25 40.00 44.09
465 บ้านทุง่ยั้งหัวฝายวิทยา เวียงชัย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 16 58.73 42.51 38.75 38.09 44.52
466 บ้านป่าบง เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 9 55.47 38.18 36.11 32.29 40.51
467 บ้านเมืองชุม เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 31 56.14 39.88 35.16 41.13 43.08
468 บ้านเวียงชัย เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 68.61 45.38 37.14 41.96 48.27
469 บ้านเวียงเดิม เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 9 41.81 34.57 31.67 33.68 35.43
470 บ้านศรีเวียง เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 55.75 36.10 33.00 35.00 39.96
471 บ้านสมานมิตร เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 2 31.13 33.13 17.50 23.44 26.30
472 บ้านหนองบัวผาบ่ม เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 54.25 31.58 37.81 28.13 37.94
473 วัดจอเจริญสุขุมวาท เวียงชัย เล็ก สช.เชียงราย 2 29.88 23.38 17.50 26.56 24.33
474 เวียงแก้ววิทยา เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 49.04 28.48 31.07 27.68 34.07
475 สิริวัฒนาเชียงราย เวียงชัย กลาง สช.เชียงราย 43 48.52 34.23 35.06 39.10 39.23
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476 อนุบาลเวียงชัย เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 21 55.38 43.03 33.45 37.65 42.38
477 บ้านทุง่ก่อ (ใจประชานุเคราะห์) เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 41.57 34.14 25.36 34.38 33.86
478 บ้านน้ําตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ)์ เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 61.89 38.79 37.14 34.82 43.16
479 บ้านปงเคียน เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 8 56.94 30.69 36.88 27.34 37.96
480 บ้านป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 64.10 43.65 46.00 56.88 52.66
481 บ้านป่าซางเหนือ เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 69.35 49.35 40.50 43.13 50.58
482 บ้านโป่ง เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 1 74.00 59.13 50.00 40.63 55.94
483 บ้านร่องหวาย เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 4 46.81 44.66 35.63 28.91 39.00
484 บ้านห้วยขี้เหล็ก เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 12 54.83 37.46 41.25 38.54 43.02
485 บ้านห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 54.28 39.63 34.50 29.06 39.37
486 บ้านห้วยห้างป่าสา เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 6 66.42 46.23 37.92 46.88 49.36
487 เวียงเชียงรุ้งวิทยา เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 59.21 36.93 36.43 32.59 41.29
488 อนุบาลดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 24 55.78 39.97 40.00 35.29 42.76
489 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 41 47.38 42.41 43.05 36.05 42.22
490 คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะหน์ิมิตใหม่เพื่อชีวติ เวียงป่าเป้า กลาง สช.เชียงราย 39 43.42 34.29 30.58 26.36 33.66
491 ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 53.46 33.13 34.81 30.29 37.92
492 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 6 66.63 35.29 43.33 28.65 43.48
493 ทุง่ห้าราษฎร์สามัคีวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 50.90 31.83 30.50 41.88 38.78
494 เทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เล็ก อปท.เชียงราย 15 68.83 53.43 44.33 57.50 56.02
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495 ไทยรัฐวิทยา 32 เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 71.00 39.63 33.75 39.06 45.86
496 นุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า กลาง สช.เชียงราย 65 53.95 45.98 38.96 45.72 46.15
497 บ้านขุนลาว เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 71.00 42.88 38.75 70.31 55.74
498 บ้านดงป่าส้าน เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 50.63 42.88 37.50 31.25 40.57
499 บ้านเด่นศาลา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 11 61.25 33.24 40.68 34.38 42.39
500 บ้านทุง่ม่าน เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 14 59.82 42.50 36.61 36.16 43.77
501 บ้านป่าแงะ เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 11 49.52 30.17 36.82 40.63 39.29
502 บ้านป่าจั่น เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 88.75 92.88 40.00 71.88 73.38
503 บ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 49.19 31.81 23.13 33.59 34.43
504 บ้านป่าสัก เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 67.60 42.35 45.50 38.13 48.40
505 บ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 20 46.79 36.08 36.25 34.06 38.30
506 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 25 38.72 34.19 30.60 31.00 33.63
507 บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 62.50 36.38 35.00 39.06 43.24
508 บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทร์) เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 11 31.80 33.13 26.59 24.43 28.99
509 บ้านแม่ตะละ เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 11 45.52 32.06 35.23 28.13 35.24
510 บ้านแม่ปูนหลวง เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 7 35.21 32.29 33.57 30.80 32.97
511 บ้านลังกา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 57.67 39.69 37.50 43.40 44.57
512 บ้านสัน เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 45.36 34.64 33.89 28.13 35.51
513 บ้านสันมะเค็ด เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 8 68.16 53.02 46.56 43.36 52.78



[ 63 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เขา้สอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ก  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

514 บ้านสันสลี เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 62.50 23.38 37.50 26.56 37.49
515 บ้านหนองยาว เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 46.00 36.53 23.75 26.56 33.21
516 บ้านห้วยม่วง เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 36.17 22.29 17.50 27.08 25.76
517 บ้านห้วยหินลาดใน เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 51.38 36.38 22.50 31.25 35.38
518 บ้านฮ่างตํ่า เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 22 57.07 36.76 39.77 35.23 42.21
519 บ้านโฮ่ง เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 12 61.25 37.46 32.92 38.54 42.54
520 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า กลาง สช.เชียงราย 15 57.07 49.76 41.17 67.50 53.88
521 ป่าง้ิววิทยา เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 4 65.75 54.41 33.13 41.41 48.68
522 โป่งน้ําร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 74.00 39.63 47.50 78.13 59.82
523 พิทักษ์เกียรติวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สช.เชียงราย 6 55.29 38.54 42.50 42.71 44.76
524 เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 10 60.08 29.23 43.25 35.31 41.97
525 อนุบาลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 29 55.60 37.72 35.69 44.83 43.46
526 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 46 61.83 43.66 39.18 46.13 47.70



[ 64 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

1 กฤษณาทวีวิทย์ ขุนตาล กลาง สช.เชียงราย 49 50.45 24.83 29.51 33.93 34.68
2 ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาล เล็ก สพม.เชียงราย 28 55.57 18.32 30.15 31.03 33.77
3 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 17 57.10 22.15 30.85 30.15 35.06
4 เทศบาลตําบลป่าตาล ขุนตาล กลาง อปท.เชียงราย 18 49.17 21.44 25.38 25.35 30.34
5 บ้านป่าแดงห้วยหลวง ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 50.93 11.54 33.21 18.75 28.61
6 บ้านพญาพิภักด์ิ ขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 49.44 16.15 25.30 26.88 29.44
7 ยางฮอมวิทยาคม ขุนตาล เล็ก สพม.เชียงราย 15 59.52 21.62 29.23 33.33 35.93
8 วัดป่าตาลใต้ ขุนตาล เล็ก พศ.เชียงราย 11 42.79 18.14 29.59 30.11 30.16
9 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธ)ิขุนตาล เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 16 57.58 24.72 33.36 31.45 36.78
10 คริสเตียนแสงประทีป เชียงของ กลาง สช.เชียงราย 43 57.25 19.39 32.17 29.36 34.54
11 ชุมชนสถาน(ราษฏร์ดรุณวิทย)์ เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 6 64.15 20.58 36.17 30.73 37.91
12 เชียงของวิทยาคม เชียงของ ใหญ่ สพม.เชียงราย 116 54.34 24.09 30.00 28.72 34.29
13 บ้านทุง่นาน้อย เชียงของ กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 5 56.49 22.10 28.20 30.00 34.20
14 บ้านเมืองกาญจน์ เชียงของ กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 9 59.99 29.83 43.00 25.35 39.54
15 บุญเรืองวิทยาคม เชียงของ เล็ก สพม.เชียงราย 29 55.00 23.42 33.11 28.13 34.92
16 ริมโขงวิทยา เชียงของ เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 8 52.22 19.16 29.47 25.78 31.66
17 ลูกรักเชียงของ เชียงของ เล็ก สช.เชียงราย 12 61.09 29.90 29.98 33.33 38.58
18 วัดแก่นเหนือวิทยา เชียงของ เล็ก พศ.เชียงราย 6 40.27 21.38 26.00 23.96 27.90
19 วัดคร่ึงใต้วิทยา เชียงของ กลาง พศ.เชียงราย 18 49.11 21.11 30.81 27.78 32.20

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

20 โสภณจริยธรรมวิทยา เชียงของ เล็ก พศ.เชียงราย 33 45.29 20.15 28.87 22.73 29.26
21 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงของ กลาง สพม.เชียงราย 43 54.50 22.33 32.78 26.24 33.96
22 อนุบาลเชียงของ เชียงของ ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 4 104 62.28 27.71 34.30 33.95 39.56
23 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 16 39.01 20.48 26.53 22.46 27.12
24 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 62.59 16.89 33.11 23.61 34.05
25 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน ใหญ่ สพม.เชียงราย 88 50.98 21.08 32.13 28.72 33.23
26 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน กลาง สพม.เชียงราย 33 56.74 27.86 33.11 30.87 37.15
27 บ้านเวียงแก้ว เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 52.38 24.79 35.71 31.70 36.15
28 บ้านศรีดอนมูล เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 7 54.34 21.04 31.29 27.23 33.48
29 บ้านสบรวก เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 40.43 25.86 30.47 29.86 31.66
30 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 45.53 26.64 26.57 23.44 30.55
31 แม่แอบวิทยาคม เชียงแสน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 8 48.45 22.72 30.25 29.69 32.78
32 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)เชียงแสน ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 43 57.18 21.71 32.47 27.03 34.60
33 วัดไชยสถานวิทยา เชียงแสน เล็ก พศ.เชียงราย 13 39.58 16.44 23.56 27.40 26.75
34 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ดอยหลวง กลาง สพม.เชียงราย 28 55.59 23.04 31.20 27.68 34.38
35 บ้านขุนแม่บง (ตชด.) ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 6 61.90 26.54 27.46 25.52 35.36
36 บ้านห้วยไร่ ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 4 49.67 22.56 31.25 24.22 31.93
37 บ้านใหม่พัฒนา ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 65.47 27.73 29.96 27.08 37.56
38 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)ดอยหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 11 60.82 17.82 29.61 30.68 34.73



[ 66 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

39 เด็กดีพิทยาคม เทิง กลาง สช.เชียงราย 73 50.66 20.71 30.26 29.15 32.70
40 เทิงวิทยาคม เทิง ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 226 57.68 27.22 33.77 33.24 37.98
41 บ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 10 63.73 21.63 30.90 26.88 35.79
42 บ้านตุ้มเหนือ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 56.50 25.25 30.56 35.94 37.06
43 บ้านราษฏ์ภักดี เทิง กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 3 48.96 23.75 32.08 26.04 32.71
44 บ้านห้วยไคร้ เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 4 63.51 24.94 38.00 29.69 39.04
45 ปล้องวิทยาคม เทิง กลาง สพม.เชียงราย 54 57.61 22.74 31.83 25.81 34.50
46 เพียงหลวง 16 เทิง กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 5 44.67 18.05 28.30 23.75 28.69
47 วัดอํามาตย์วิทยา เทิง เล็ก พศ.เชียงราย 30 46.79 18.45 29.64 28.02 30.73
48 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 7 51.63 23.93 28.43 28.57 33.14
49 อนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 13 61.21 23.94 32.27 31.49 37.23
50 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)ป่าแดด เล็ก อปท.เชียงราย 34 41.79 17.60 25.87 26.01 27.82
51 บ้านวังผา ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 61.32 22.69 35.89 27.43 36.83
52 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด กลาง สพม.เชียงราย 51 59.21 21.38 32.52 30.33 35.86
53 พุทธศาสตร์ศึกษา ป่าแดด เล็ก พศ.เชียงราย 6 43.80 19.00 23.92 25.52 28.06
54 โรงช้างวิทยา ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 8 67.30 35.97 39.00 30.47 43.19
55 ศรีโพธิเ์งินวิทยา ป่าแดด เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 61.91 23.89 37.83 32.64 39.07
56 ชุมชนบ้านสบเปา พญาเม็งราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 30 59.34 21.94 31.17 26.04 34.62
57 พญาเม็งราย พญาเม็งราย กลาง สพม.เชียงราย 26 49.57 20.24 31.15 24.88 31.46
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

58 แม่ตํ๋าตาดควันวิทยาคม พญาเม็งราย เล็ก สพม.เชียงราย 40 54.16 19.27 30.88 28.36 33.17
59 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี พญาเม็งราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 21 40.14 17.19 27.81 24.11 27.31
60 ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย เล็ก สพม.เชียงราย 19 62.23 21.00 32.41 29.11 36.19
61 วัดสันหนองบัววิทยา พญาเม็งราย เล็ก พศ.เชียงราย 13 37.70 15.71 27.75 29.81 27.74
62 ชยาภิวัฒน์วิทยา พาน กลาง พศ.เชียงราย 8 45.19 17.81 27.31 22.66 28.24
63 ดอยงามวิทยาคม พาน เล็ก สพม.เชียงราย 7 51.58 19.86 34.04 24.11 32.40
64 ทานตะวันวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 65.65 19.00 13.00 15.63 28.32
65 เทศบาล๑บ้านเก่า พาน กลาง อปท.เชียงราย 8 65.36 38.47 39.13 33.20 44.04
66 ธารทองวิทยา (ป่ารวก) พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 5 68.85 28.50 41.45 38.75 44.39
67 นครวิทยาคม พาน เล็ก สพม.เชียงราย 18 52.94 23.82 29.08 28.99 33.71
68 บ้านโป่งแดง พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 15 59.93 24.80 35.13 27.71 36.89
69 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 6 57.09 22.17 33.33 25.52 34.53
70 ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ)์ พาน กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 5 70.76 26.40 36.40 35.00 42.14
71 พานพิทยาคม พาน ใหญ่ สพม.เชียงราย 223 51.77 23.03 31.10 30.74 34.16
72 พานพิเศษพิทยา พาน กลาง สพม.เชียงราย 8 60.82 20.78 34.59 33.20 37.35
73 แม่อ้อวิทยาคม พาน เล็ก สพม.เชียงราย 7 58.27 23.43 29.93 31.70 35.83
74 ร่องธารวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 58.08 20.58 39.25 23.96 35.47
75 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)พาน เล็ก อปท.เชียงราย 12 48.04 25.54 27.77 30.99 33.09
76 วัฒนศึกษา พาน กลาง สช.เชียงราย 36 63.66 26.20 31.47 35.59 39.23
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

77 ศิริมาตย์เทวี พาน ใหญ่ สช.เชียงราย 123 59.44 25.86 36.80 32.20 38.58
78 สันกลางวิทยา พาน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 56.34 22.80 33.00 33.13 36.32
79 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ เมืองเชียงราย กลาง สช.เชียงราย 6 56.64 23.75 32.04 23.96 34.10
80 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 14 53.90 18.66 33.00 29.46 33.76
81 เชียงรายวิทยาคม เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สช.เชียงราย 61 57.90 23.74 34.66 34.89 37.80
82 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย เล็ก สพม.เชียงราย 24 54.15 15.83 31.17 30.34 32.87
83 ดอยลานพิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 5 60.78 20.90 33.45 29.38 36.13
84 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 417 59.95 26.30 34.56 36.64 39.36
85 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายเมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 67 47.15 20.83 30.19 26.26 31.11
86 เทศบาล 5 เด่นห้า เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 137 52.97 20.46 30.44 30.36 33.56
87 เทศบาล 6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ อปท.เชียงราย 614 62.59 30.30 36.17 43.04 43.03
88 บ้านกกน้อยวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 2 43.77 14.25 28.75 34.38 30.29
89 บ้านจะคือ เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 48.83 16.29 30.89 24.55 30.14
90 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 47 59.62 23.46 35.05 28.86 36.75
91 บ้านปางขอน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 41.32 20.36 26.68 26.34 28.68
92 บ้านปางคึก เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 69.90 21.00 30.50 22.92 36.08
93 บ้านโป่งน้ําร้อน เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 3 58.81 22.17 22.58 23.96 31.88
94 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 7 56.74 20.36 31.25 23.66 33.00
95 บ้านรวมมิตร เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 13 37.32 19.73 25.58 19.95 25.65
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

96 บ้านร่องปลาขาว เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 1 51.81 19.00 39.00 28.13 34.49
97 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 10 50.52 22.80 29.75 25.31 32.10
98 บ้านห้วยชมภู เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 11 54.45 21.16 33.16 25.00 33.44
99 บ้านห้วยแม่เล่ียม เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 6 44.27 18.21 28.79 21.35 28.16
100 บ้านหัวดอย เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 7 58.57 22.39 30.89 32.59 36.11
101 ผาขวางวิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 14 43.02 21.71 29.30 22.10 29.03
102 พุทธิวงศ์วิทยา เมืองเชียงราย เล็ก พศ.เชียงราย 10 35.28 19.48 27.30 28.13 27.55
103 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 105 58.50 23.31 31.12 27.98 35.23
104 แม่มอญวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 30.11 21.04 33.54 28.57 28.32
105 แม่ยาววิทยา เมืองเชียงราย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 10 58.21 22.80 29.73 32.81 35.89
106 วัดฝังหมิ่นวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก พศ.เชียงราย 9 32.83 15.31 25.92 24.65 24.68
107 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 72 74.17 67.07 50.79 56.03 62.02
108 สหศาสตร์ศึกษา เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สช.เชียงราย 160 44.78 19.25 29.05 26.07 29.79
109 สันติวิทยา เมืองเชียงราย กลาง สช.เชียงราย 15 61.68 31.13 30.80 41.67 41.32
110 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 339 70.75 51.79 45.81 55.96 56.08
111 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย เล็ก สพม.เชียงราย 35 45.86 20.16 28.73 26.01 30.19
112 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 63 54.56 21.57 31.59 28.32 34.01
113 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ อปท.เชียงราย 107 54.19 21.88 31.38 31.69 34.79
114 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน เล็ก สพม.เชียงราย 37 52.39 24.36 31.56 26.86 33.79
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

115 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 48.77 22.88 26.20 26.25 31.03
116 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาแม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 18 50.65 22.04 30.61 25.87 32.29
117 บ้านโป่งน้ําร้อน แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 34 43.70 20.29 29.98 25.18 29.79
118 บ้านแม่คํา (ประชานุเคราะห์) แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 63 55.88 23.91 27.63 27.03 33.61
119 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)แม่จัน ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 49 49.74 19.97 30.65 27.36 31.93
120 บ้านแม่แพง แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 57.24 41.25 39.44 30.86 42.20
121 บ้านแม่ลาก แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 2 77.45 50.63 43.75 35.94 51.94
122 บ้านรวมใจ แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 33.89 16.96 26.48 17.63 23.74
123 บ้านร่องก๊อ ม่วงคํา แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 59.17 22.17 34.83 25.52 35.42
124 บ้านสันติสุข แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 23 47.72 20.24 30.36 22.69 30.25
125 บ้านห้วยน้ําราก (ไตรราษฏร์บํารุง)แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 44.65 21.38 34.66 26.56 31.81
126 บ้านห้วยมะหินฝน แม่จัน กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 34 45.61 17.92 28.62 25.00 29.29
127 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 9 51.74 48.03 42.47 32.64 43.72
128 แม่จันวิทยาคม แม่จัน ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 127 59.53 26.00 35.23 31.37 38.03
129 วัดแม่คําวิทยา แม่จัน เล็ก พศ.เชียงราย 17 46.73 17.60 29.81 24.45 29.65
130 วัดหมื่นพุทธวิทยา แม่จัน เล็ก พศ.เชียงราย 22 49.02 22.89 32.28 26.70 32.72
131 ศิวิไลพิทยา แม่จัน เล็ก สช.เชียงราย 12 50.15 25.44 28.23 25.00 32.21
132 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน กลาง สศศ.เชียงราย 105 41.38 19.46 28.55 24.43 28.46
133 สันทราย (พรหมณีวิทยา) แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 53.04 19.21 30.50 27.08 32.46
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

134 สันสลีหลวง-สันนายาว แม่จัน เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 10 45.19 22.45 26.73 32.81 31.80
135 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 8 43.62 20.78 29.84 27.73 30.49
136 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 16 34.71 20.78 28.63 26.37 27.62
137 ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ แม่ฟ้าหลวง เล็ก ตชด. 32 39.14 19.59 28.66 24.61 28.00
138 บ้านแแม่หม้อ แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 26 37.38 16.54 26.83 26.44 26.80
139 บ้านกลาง แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 21 41.81 24.26 37.99 26.93 32.75
140 บ้านจะตี แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 29.29 20.02 29.75 23.44 25.63
141 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 129 44.84 21.86 29.80 27.18 30.92
142 บ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 11 40.08 24.41 27.84 26.14 29.62
143 บ้านพญาไพร แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 32 40.17 18.34 28.49 25.39 28.10
144 บ้านมนตรีวิทยา แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 18 39.75 20.06 29.46 26.74 29.00
145 บ้านห้วยผ้ึง แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 57 36.31 18.71 27.07 23.79 26.47
146 บ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 48 49.40 21.10 30.33 25.85 31.67
147 พญาไพรไตรมิตร แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 14 39.89 18.32 27.36 27.23 28.20
148 รัฐราษฎร์วิทยา แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 4 63.25 47.69 36.00 54.69 50.41
149 สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวง กลาง สพม.เชียงราย 134 43.91 20.20 26.63 25.49 29.06
150 สามัคคีพัฒนา แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 27 39.78 17.77 28.95 28.24 28.69
151 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 11 51.02 21.27 24.75 22.73 29.94
152 ชุมชนบ้านป่าก่อดํา แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 9 49.78 15.83 29.11 24.31 29.76
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คะแนนเฉลี่ย (รวม)

153 เทศบาล 1 (ป่าก่อดํา) แม่ลาว กลาง อปท.เชียงราย 19 57.18 20.25 32.93 27.63 34.50
154 บัวสลีวิทยา แม่ลาว เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 61.70 23.75 32.13 29.69 36.82
155 บุญเรืองวิทยา แม่ลาว เล็ก พศ.เชียงราย 5 45.73 15.20 31.40 27.50 29.96
156 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว กลาง สพม.เชียงราย 67 52.90 24.02 31.75 30.13 34.70
157 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 18 46.02 23.82 29.35 30.73 32.48
158 ชุมชนบ้านสันจําปา แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 11 62.26 20.73 30.82 32.67 36.62
159 เซนต์มารีอา แม่สรวย แม่สรวย กลาง สช.เชียงราย 14 58.96 22.57 30.70 37.28 37.38
160 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 30 49.92 24.47 34.22 23.23 32.96
161 บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ)์ แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 20 53.21 18.29 26.96 27.97 31.61
162 บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 21 48.79 21.04 31.98 23.96 31.44
163 บ้านห้วยน้ําเย็น แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 15 57.87 23.20 31.82 28.75 35.41
164 โป่งกลางน้ําประชาสรรค์ แม่สรวย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 8 46.70 21.38 26.59 22.27 29.24
165 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย กลาง สพม.เชียงราย 47 54.64 22.47 31.78 27.93 34.21
166 วัดเจดีย์หลวงวิทยา แม่สรวย เล็ก พศ.เชียงราย 11 46.58 19.86 32.61 23.86 30.73
167 วาวีวิทยาคม แม่สรวย กลาง สพม.เชียงราย 25 47.75 20.76 30.71 31.13 32.59
168 ห้วยน้ําขุ่นวิทยา แม่สรวย กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 29 54.17 26.83 29.92 30.17 35.27
169 ดรุณราษฎร์วิทยา แม่สาย ใหญ่ สช.เชียงราย 6 56.32 23.38 38.54 35.94 38.55
170 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 48 48.84 21.53 30.36 24.93 31.42
171 บ้านปางห้า แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 5 56.03 14.25 30.00 23.75 31.01
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

172 บ้านป่าแดง แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 18 58.30 26.46 28.38 31.08 36.06
173 บ้านป่ายาง แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 20 49.62 22.69 33.99 26.41 33.18
174 บ้านป่าเหมือด แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 16 62.05 24.72 30.77 31.05 37.15
175 บ้านเวียงพาน แม่สาย ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 22 58.63 25.17 31.72 30.40 36.48
176 บ้านสันถนน แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 15 65.86 32.57 33.73 37.29 42.36
177 บ้านสันทราย แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 18 56.73 25.01 31.74 29.51 35.75
178 บ้านสันหลวง แม่สาย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 3 12 50.00 21.38 30.73 25.52 31.91
179 บ้านห้วยไคร้ แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 61 53.30 19.74 28.86 29.30 32.80
180 ปิยะพรพิทยา แม่สาย ใหญ่ สช.เชียงราย 19 49.58 26.14 32.51 31.09 34.83
181 แม่สายประสิทธิศ์าสตร์ แม่สาย ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 85 64.97 28.55 35.37 36.80 41.42
182 วัดถ้ําปลาวิทยาคม แม่สาย เล็ก สพม.เชียงราย 18 53.99 26.00 32.50 26.22 34.68
183 วัดวิเชตร์มณี แม่สาย เล็ก พศ.เชียงราย 5 54.97 27.10 28.50 25.00 33.89
184 ขุนขวากพิทยา เวียงแก่น กลาง สพป.เชียงราย เขต 4 44 45.78 20.35 29.08 25.21 30.11
185 ไตรมิตรวิทยา เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 5 51.42 16.15 30.20 26.88 31.16
186 บ้านห้วยลึก เวียงแก่น เล็ก สพป.เชียงราย เขต 4 11 50.44 17.07 27.52 27.27 30.58
187 เวียงแก่นวิทยา เวียงแก่น เล็ก พศ.เชียงราย 20 37.44 15.44 25.93 26.09 26.23
188 เวียงแก่นวิทยาคม เวียงแก่น กลาง สพม.เชียงราย 93 47.50 19.91 28.56 27.25 30.81
189 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย เล็ก สพม.เชียงราย 17 56.86 22.43 28.19 22.61 32.52
190 บ้านดอน เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 9 62.70 26.39 31.94 25.00 36.51



[ 74 ]

แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

191 บ้านทุง่ยั้งหัวฝายวิทยา เวียงชัย กลาง สพป.เชียงราย เขต 1 6 65.07 25.33 31.58 31.77 38.44
192 บ้านเวียงเดิม เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 61.76 28.05 39.40 31.88 40.27
193 วัดจอเจริญสุขุมวาท เวียงชัย เล็ก สช.เชียงราย 2 44.76 19.63 32.13 26.56 30.77
194 เวียงแก้ววิทยา เวียงชัย เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 7 48.17 19.18 36.11 26.34 32.45
195 เวียงชัยพิทยา เวียงชัย เล็ก พศ.เชียงราย 7 39.56 19.68 29.61 29.02 29.47
196 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เล็ก สพม.เชียงราย 9 47.59 15.83 26.86 25.69 28.99
197 บ้านปงเคียน เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 13 49.69 24.12 26.40 24.04 31.06
198 บ้านป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 2 51.67 21.38 37.38 31.25 35.42
199 บ้านห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 11 61.11 27.11 36.14 33.81 39.54
200 วัดดงชัยพิทยา เวียงเชียงรุ้ง เล็ก พศ.เชียงราย 18 40.00 17.42 24.33 26.91 27.17
201 เวียงเชียงรุ้งวิทยา เวียงเชียงรุ้ง เล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 5 46.09 19.95 27.25 24.38 29.42
202 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง กลาง สพม.เชียงราย 60 52.17 23.55 29.75 28.07 33.39
203 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 6 70.05 17.42 35.75 31.77 38.75
204 ทุง่ห้าราษฎร์สามัคีวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 2 68.72 35.63 40.13 43.75 47.06
205 ไทยรัฐวิทยา 32 เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 69.72 53.50 32.25 18.75 43.56
206 นุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า กลาง สช.เชียงราย 49 55.39 24.68 33.15 32.46 36.42
207 บ้านทุง่ม่าน เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 13 55.99 20.83 28.75 27.64 33.30
208 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 5 72.45 33.50 31.90 44.38 45.56
209 บ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 6 49.57 24.54 33.75 22.40 32.57
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้งโรงเรียน โรงเรียน (คน) ภาษาไทย คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ข  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

210 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 1 61.00 19.00 26.00 21.88 31.97
211 บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 3 66.16 25.33 39.00 37.50 42.00
212 บ้านแม่ตะละ เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 8 40.56 22.56 28.66 29.69 30.37
213 บ้านแม่ปูนหลวง เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 8 34.47 17.22 23.94 25.00 25.16
214 บ้านโฮ่ง เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 4 50.18 16.63 25.31 28.91 30.26
215 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้า กลาง สช.เชียงราย 13 55.45 29.44 35.58 27.40 36.97
216 ป่าง้ิววิทยา เวียงป่าเป้า กลาง สพป.เชียงราย เขต 2 5 62.73 27.80 35.20 40.00 41.43
217 โป่งน้ําร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 5 75.82 43.75 38.70 50.63 52.23
218 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า กลาง สพม.เชียงราย 70 52.34 24.61 30.10 31.21 34.57
219 วัดป่าง้ิวปริยัติศึกษา เวียงป่าเป้า เล็ก พศ.เชียงราย 5 41.61 20.90 32.85 24.38 29.94
220 วัดหนองบัวพิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก พศ.เชียงราย 8 41.06 18.41 27.00 31.25 29.43
221 เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก สพป.เชียงราย เขต 2 7 54.85 16.96 23.93 29.46 31.30
222 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า ใหญ่ สพม.เชียงราย 80 61.41 25.35 32.99 30.74 37.62
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้ง โรงเรียน (คน) ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

1 ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาล เล็ก สพม.เชียงราย 20 53.37 37.86 27.94 34.24 23.66 35.41
2 ยางฮอมวิทยาคม ขุนตาล เล็ก สพม.เชียงราย 9 42.97 35.47 18.19 27.40 20.14 28.83
3 เชียงของวิทยาคม เชียงของ ใหญ่ สพม.เชียงราย 164 48.90 37.63 18.35 30.04 25.37 32.06
4 บุญเรืองวิทยาคม เชียงของ เล็ก สพม.เชียงราย 33 46.42 35.90 18.79 27.86 20.19 29.83
5 ลูกรักเชียงของ เชียงของ เล็ก สช.เชียงราย 9 50.99 35.69 20.69 28.56 29.73 33.13
6 วัดแก่นเหนือวิทยา เชียงของ เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 6 40.40 33.54 20.00 23.97 19.38 27.46
7 วัดคร่ึงใต้วิทยา เชียงของ กลาง พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 10 38.53 29.20 17.00 25.94 20.63 26.26
8 โสภณจริยธรรมวิทยา เชียงของ เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 17 37.54 32.50 16.40 26.41 21.20 26.81
9 หว้ยซ้อวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก เชียงของ กลาง สพม.เชียงราย 46 48.89 37.57 23.89 30.07 22.28 32.54
10 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน ใหญ่ สพม.เชียงราย 132 48.70 35.80 17.85 28.38 24.94 31.13
11 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน กลาง สพม.เชียงราย 41 49.21 37.72 19.15 25.91 24.38 31.27
12 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท)เชียงแสน ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 176 43.82 34.79 17.46 25.59 20.99 28.53
13 วัดไชยสถานวิทยา เชียงแสน เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 4 51.30 40.00 15.00 25.40 19.19 30.18
14 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ดอยหลวง กลาง สพม.เชียงราย 42 51.17 39.67 19.20 31.16 21.56 32.55
15 เด็กดีพิทยาคม เทิง กลาง สช.เชียงราย 16 48.37 37.95 21.72 30.74 22.62 32.28
16 เทิงวิทยาคม เทิง ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 213 52.29 39.85 23.68 31.79 27.84 35.09
17 ปล้องวิทยาคม เทิง กลาง สพม.เชียงราย 66 46.12 38.11 21.69 29.33 22.51 31.55
18 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด กลาง สพม.เชียงราย 53 50.70 38.51 20.09 30.41 25.28 33.00

ภาคผนวก ค  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้ง โรงเรียน (คน) ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ค  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

19 พญาเม็งราย พญาเม็งราย กลาง สพม.เชียงราย 65 42.32 34.78 19.27 27.28 21.78 29.09
20 แม่ต ๋าตาดควันวิทยาคม พญาเม็งราย เล็ก สพม.เชียงราย 30 49.28 37.38 25.25 30.03 24.41 33.27
21 ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย เล็ก สพม.เชียงราย 18 58.12 40.44 26.94 34.36 21.60 36.29
22 วัดสันหนองบัววิทยา พญาเม็งราย เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 12 42.28 37.42 18.13 27.94 18.86 28.93
23 ชยาภิวัฒน์วิทยา พาน กลาง พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 13 40.32 31.58 18.46 23.14 18.57 26.41
24 ดอยงามวิทยาคม พาน เล็ก สพม.เชียงราย 11 41.50 31.02 13.30 28.11 20.47 26.88
25 พานพิทยาคม พาน ใหญ่ สพม.เชียงราย 267 48.60 37.97 20.57 29.34 24.69 32.23
26 พานพิเศษพิทยา พาน กลาง สพม.เชียงราย 38 41.00 34.52 16.15 26.58 21.43 27.94
27 แม่อ้อวิทยาคม พาน เล็ก สพม.เชียงราย 16 49.24 36.78 22.19 29.53 24.81 32.51
28 เชียงรายวิทยาคม เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สช.เชียงราย 47 51.01 38.29 22.74 28.56 28.95 33.91
29 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย เล็ก สพม.เชียงราย 22 43.55 36.67 14.72 26.04 21.57 28.51
30 ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 204 56.22 42.45 28.76 32.34 37.37 39.43
31 เทศบาล 5 เด่นห้า เมืองเชียงราย กลาง อปท.เชียงราย 47 49.09 37.75 20.03 28.34 28.76 32.79
32 เทศบาล 6 นครเชียงราย เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ อปท.เชียงราย 131 60.79 42.93 35.99 35.86 41.46 43.41
33 พุทธิวงศ์วิทยา เมืองเชียงราย เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 18 43.77 35.08 14.79 26.27 18.94 27.77
34 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 59 47.40 39.17 20.02 28.94 27.36 32.58
35 วัดฝังหมิ่นวิทยา เมืองเชียงราย เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 6 35.38 33.38 10.63 28.30 16.12 24.76
36 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงรายเมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 141 63.00 45.94 44.07 41.15 47.38 48.31
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้ง โรงเรียน (คน) ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ค  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

37 สหศาสตร์ศึกษา เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สช.เชียงราย 125 39.41 33.63 14.70 25.55 22.71 27.20
38 สันติวิทยา เมืองเชียงราย กลาง สช.เชียงราย 20 45.35 35.35 18.31 26.57 28.82 30.88
39 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 182 62.38 45.66 42.89 39.34 52.28 48.51
40 สามัคคีวิทยาคม 2 เมืองเชียงราย เล็ก สพม.เชียงราย 16 42.51 35.83 15.86 24.63 18.16 27.40
41 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย กลาง สพม.เชียงราย 46 46.31 37.80 18.72 30.33 24.15 31.46
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย ใหญ่พิเศษ อปท.เชียงราย 30 48.35 35.86 17.83 30.16 26.72 31.78
43 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน เล็ก สพม.เชียงราย 31 38.88 32.08 17.18 26.01 20.35 26.90
44 แม่จันวิทยาคม แม่จัน ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 248 49.75 37.64 20.85 31.75 24.68 32.93
45 วัดแม่ค๋าวิทยา แม่จัน เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 9 39.38 31.39 14.58 27.04 16.32 25.74
46 วัดหมื่นพุทธวิทยา แม่จัน เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 13 11 44.85 36.50 17.05 25.05 20.93 28.88
47 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน แม่จัน กลาง สศศ.เชียงราย 61 39.41 34.56 15.98 26.29 19.70 27.19
48 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 74 39.18 32.49 14.85 27.05 20.20 26.75
49 บ้านห้วยผ้ึง แม่ฟ้าหลวง ใหญ่ สพป.เชียงราย เขต 3 45 30.45 28.27 14.61 23.96 20.34 23.53
50 บ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 26 39.39 33.10 16.49 28.60 18.90 27.30
51 สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวง กลาง สพม.เชียงราย 110 41.16 32.40 16.75 24.02 21.37 27.14
52 บุญเรืองวิทยา แม่ลาว เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 6 34.85 30.50 15.00 24.83 21.12 25.26
53 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว กลาง สพม.เชียงราย 59 49.68 38.09 22.18 30.98 24.61 33.11
54 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย กลาง สพม.เชียงราย 71 46.03 39.00 19.01 27.13 23.15 30.86
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แถว ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ขนาด สังกัด ผู้เข้าสอบ รวม
ทีต่ั้ง โรงเรียน (คน) ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ภาคผนวก ค  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในจังหวัดเชยีงราย  จ าแนกรายโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย (รวม)

55 วัดเจดีย์หลวงวิทยา แม่สรวย เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 10 44.38 31.80 12.75 20.38 19.79 25.82
56 วาวีวิทยาคม แม่สรวย กลาง สพม.เชียงราย 103 42.16 33.31 17.38 26.00 25.37 28.84
57 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ แม่สาย กลาง สพป.เชียงราย เขต 3 25 42.73 33.81 15.75 26.68 20.64 27.92
58 แม่สายประสิทธิศ์าสตร์ แม่สาย ใหญ่พิเศษ สพม.เชียงราย 112 54.53 40.14 25.94 31.86 30.92 36.68
59 วัดถ้๋าปลาวิทยาคม แม่สาย เล็ก สพม.เชียงราย 8 55.01 38.69 20.63 32.88 24.58 34.36
60 เวียงแก่นวิทยาคม เวียงแก่น กลาง สพม.เชียงราย 117 44.10 36.40 17.50 26.15 21.69 29.17
61 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เวียงชัย เล็ก สพม.เชียงราย 19 48.21 37.43 20.66 27.31 22.01 31.12
62 เวียงชัยพิทยา เวียงชัย เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 6 36.75 35.00 18.13 23.47 18.65 26.40
63 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เล็ก สพม.เชียงราย 10 46.94 39.90 30.00 32.47 30.06 35.87
64 วัดดงชัยพิทยา เวียงเชียงรุ้ง เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 4 29.93 26.81 15.94 23.40 21.31 23.48
65 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เวียงเชียงรุ้ง กลาง สพม.เชียงราย 55 44.98 35.36 18.57 28.06 22.21 29.84
66 นุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า กลาง สช.เชียงราย 4 46.83 41.19 22.92 33.67 31.05 35.13
67 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า กลาง สพม.เชียงราย 109 54.19 39.46 23.20 30.26 28.69 35.16
68 วัดป่าง้ิวปริยัติศึกษา เวียงป่าเป้า เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 7 40.83 31.79 12.32 21.74 18.91 25.12
69 วัดหนองบัวพิทยา เวียงป่าเป้า เล็ก พศ.เชียงราย กลุ่ม 6 5 38.36 32.25 12.75 24.56 21.31 25.85
70 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า ใหญ่ สพม.เชียงราย 44 53.58 36.20 18.34 26.67 25.38 32.03
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
……………………….. 

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับค าสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ที่ ๑๐๙/๒๕๖๔ และ ๑๑๐/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นคณะท างานศูนย์สอบ และประธานศูนย์สอบนั้น   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ระดับศูนย์สอบ ดังนี้ 
  

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. นายวัลลภ   ไม้จ าปา    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย           ประธานกรรมการ 
2. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย    รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทพิชชา ไชยรินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
4. นางสาวจันทร์แสง พรมสี  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 
5. นางเกษณี  สีไพร  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ            กรรมการ  
6. นายกริช มากกุญชร  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา        กรรมการ 
7. นางสุรินทร์ รุดเครือ  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน         กรรมการ 
8. พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ 
9. นางจินดา  ก าลังประสิทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน        กรรมการ 
10. นายรัชพล ศรีธรรม     นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
11. นางศุภร  พลธนะ  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        กรรมการ 
12. นายเกียรติคุณ  จันแก่น ผอ.ส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย กรรมการ 
13. นางสาวศิริพร  สุขสวัสดิ ์ นักวิชาการศึกษา อบจ.เชียงราย        กรรมการ 
14. นางธัญญรัตน์ ค าสุรันทร์      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษเทศบาลนครเชียงราย      กรรมการ 
15. นายวีรัตน์ สานุมิตร      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการและเลขานุการ 

          16. นางสาวนันทนา  จันทรฝ์ั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวสะติม  ค ามา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
  อ านวยการความสะดวก สนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินงานด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ชั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 



[ 81 ] 
 

 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 
1. นายวีรัตน์    สานุมิตร   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายสะอาด  ค าตัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
5. นางธิดา  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
6. นางนรินทร  ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
7. นางดวงคิด  จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
8. นางวรุณี  แก้วสุข  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
9. นายอนุรักษ์  พรหมเลข ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
10. นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
11. นางกุลจิรา  บัวผัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการ 
12. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ            กรรมการ 
13.  นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางสาวสะติม  ค ามา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
1. ติดต่อประสานงาน การด าเนินงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการงานธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

3. คณะตรวจเยี่ยมและก ากับติดตามการสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2564 จังหวัดเชียงราย 
1. นายวัลลภ   ไม้จ าปา    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย           
2. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
     

มีหน้าที่   
1. วางแผนด าเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2564 ของจังหวัดเชียงราย 
2. ด าเนินการตรวจเยี่ยม ก ากับ ติดตาม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วย      

ความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ ประกอบด้วย 
1. นายวัลลภ    ไม้จ าปา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย           ประธานศูนย์สอบ 
2. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย             รองประธานศูนย์สอบ 
3.  นางภัทพิชชา ไชยรินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
4.  นางสาวจันทร์แสง พรมสี  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 
5.  นายกริช มากกุญชร  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา        กรรมการ 
6. นางสุรินทร์    รุดเครือ ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   กรรมการ  
7. พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ 
8. นางจินดา  ก าลังประสิทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน        กรรมการ 
9. นายสะอาด  ค าตัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
10. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
11. นางธิดา  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 



[ 82 ] 
 

 
 

12.  นางนรินทร  ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
13.  นางดวงคิด  จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
14.  นางวรุณี  แก้วสุข  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
15.  นายอนุรักษ์  พรหมเลข ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ         กรรมการ  
16.  นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
17.  นางกุลจิรา  บัวผัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการ 
18.  นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ            กรรมการ 
19.  นางขนิษฐา  เครือจักร์         นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
20.  นายคมสัน  บุญตั้ง  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ          กรรมการ 
21.  นางสาวสุภาวดี  ตันใจ  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                 กรรมการ 
22.  นางอรพิน  อ่ินสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ       กรรมการ 
23.  นางสาววารินทร์  วิตูล         นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                กรรมการ 
24.  นางสาวผุสดี   จิรนากุล นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ       กรรมการ 
25.  นางสาวเพ็ชรสี  วรรณรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      กรรมการ 
26.  นางแพรวพรรณ  สุนันต๊ะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
27.  นางวิลาวัณย์  สิทธิประเสริฐ   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
28.  นางรัชดา  รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
29.  นางสาวอรพิน  หมูจีนะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ  
30.  นางสาวปพิชญา  นนทมาตย์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
31.  นางสาวมธุรักดา  ณขัติ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
32.  นางสาวอรวรรณ  ศรีใจ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ       กรรมการ 
33.  นายจิรกร  ด ารงพงษ์  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ       กรรมการ 
34.  นางณิชานันท์  ผิวมณี นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการ       กรรมการ 
35.  นายไกรพงษ์  จินดาค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ      กรรมการ 
36.  นางสาวพรนภา  เขื่อนแก้ว    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ       กรรมการ 
37.  นางสาวสุวิกรานต์  ใจกล้า นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ       กรรมการ 
38.  นางสาวธัญชญากาญจน์  กันทะวงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ     กรรมการ 
39.  นางกรรณิกา  สุทธากุลรังษี    นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ       กรรมการ 
40.  นางรัตติกาล   สุดใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      กรรมการ 
41.  นางสาวสายพิน  จันทร์หนิ้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ       กรรมการ 
42.  นางรัตติกร  ศรีค า  พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี      กรรมการ 
43.  นางรัตติกาล  สิทธิ  พนักงานจ้างปฏิบัติงานการจัดการทั่วไป      กรรมการ 
44.  นายธีระดล  ศิริธรรม  พนักงานจ้างปฏิบัติขับรถยนต์       กรรมการ 
45.  นายวีรัตน์  สานุมิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     กรรมการและเลขานุการ 
46.  นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47.  นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48.  นางสาวสะติม  ค ามา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   
1. ด าเนินการประสานการสอบในทุกประเด็นของการสอบ ณ สนามสอบO-NET ปีการศึกษา 2564 

ของสนามสอบในศูนย์สอบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ด าเนินการขนส่งข้อสอบ กระดาษค าตอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบทุกอย่าง และเก็บรักษา

เป็นอย่างดี ให้ถึงสนามสอบด้วยความเรียบร้อยและน ากลับมายังศูนย์สอบอย่างครบถ้วน 
3. ด าเนินการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายในระดับสนามสอบร่วมกับหัวหน้า

สนามสอบและกรรมการกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ด าเนินการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
 1. นายวีรัตน์  สานุมิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ประธานกรรมการ 

2. นางเกษณี   สีไพร  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
3. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
4. นางนรินทร  ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
5. นางดวงคิด  จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

          6. นางสาวธัญชญากาญจน์  กันทะวงค์   นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ      กรรมการ 
7. นางณิชานันท์  ผิวมณี  นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการ                 กรรมการ 

 8. นางรัตติกร  ศรีค า  พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี       กรรมการ 
          9. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวสะติม  ค ามา   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
 1. อ านวยความสะดวกด้านการเงิน และบัญชีในการด าเนินโครงการ 
 2. ด าเนินการเบิก – จ่ายเงินตามงบประมาณ 
 

6. คณะกรรมการปฏิบัติงานก่อนและหลังการจัดสอบ O-NET  ประกอบด้วย 
 1. นายวัลลภ  ไม้จ าปา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย        ประธานกรรมการ 

2. นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย    รองประธานกรรมการ 
3. นายวีรัตน์    สานุมิตร     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล        กรรมการ 
4. นายกริช มากกุญชร  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา       กรรมการ  
5. นางเกษณี  สีไพร  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                      กรรมการ 
6. นายสะอาด  ค าตัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
7. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
8. นางธิดา  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
9. นางนรินทร  ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
10. นางดวงคิด  จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
11. นางวรุณี  แก้วสุข  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
12. นายอนุรักษ์  พรหมเลข ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
13. นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
14. นางกุลจิรา  บัวผัน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ        กรรมการ 



[ 84 ] 
 

 
 

15. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ            กรรมการ 
16. นางสาวธัญชญากาญจน์  กันทะวงค์  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ      กรรมการ 
17.  นางณิชานันท์  ผิวมณี นักวิชาการการพัสดุ ช านาญการ       กรรมการ 
18.  นายไกรพงษ์  จินดาค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ      กรรมการ 
19.  นายธีระดล  ศิริธรรม  พนักงานจ้างปฏิบัติขับรถยนต์       กรรมการ 
20.  นางรัตติกร  ศรีค า  พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี      กรรมการ 
21.  นางรัตติกาล  สิทธิ  พนักงานจ้างปฏิบัติงานการจัดการทั่วไป      กรรมการ 
22.  นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
23.  นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24.  นางสาวสะติม  ค ามา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่  
 ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานก่อนและหลังการจัดสอบ O-NET ปฏิบัติงานช่วงระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 
2565 ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  โดยเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
 

7. คณะกรรมการประเมินผล และสรุปผล ประกอบด้วย 
1. นายวีรัตน์    สานุมิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางนรินทร  ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
5. นางดวงคิด   จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
6. นายอนุรักษ์  พรหมเลข ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
7. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ       กรรมการ 
8. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวสะติม  ค ามา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่  
 ด าเนินการด้านการออกแบบประเมินผลการด าเนินโครงการและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา เครือจักร์      นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
2. นายวีรัตน์  สานุมิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                             กรรมการ 
5. นางสาวสะติม  ค ามา  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
6. นายไกรพงษ์  จินดาค า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ      กรรมการ 
7. นายอนุรักษ์  พรมเลข ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ  

                                             

หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ O-NET ผ่านสื่อต่างๆ 
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ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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บัญชีแนบท้ายประกาศ(1)ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3   

สอบระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 
 

 
 
 
 
 

สนามสอบ นร. ห้อง นร. ห้อง 13-ก.พ.-69 14-ก.พ.-69
1 ขุนตาล กฤษณาทวีวิทย์ 52 2 49 2 น.ส.สะติม ค ามา นางเสาร์วลักษณ์ นนัชัยบัว/น.ส.สายพนิ จันทร์หนิ้ว
2 ขุนตาล เทศบาลต าบลป่าตาล 23 1 18 1 น.ส.สะติม ค ามา น.ส.สะติม ค ามา/น.ส.สุวิกรานต์  ใจกล้า
3 เชียงของ คริสเตียนแสงประทีป 39 2 44 2 น.ส.วารินทร์ วิตูล น.ส.วารินทร์ วิตูล/น.ส.เพช็รสี  วรรณรถ
4 เชียงของ พระกมุารเยซูเชียงของ 23 1 น.ส.นนัทนา จันทร์ฝ้ัน
5 เชียงของ ลูกรักเชียงของ 23 1 18 1 น.ส.นนัทนา จันทร์ฝ้ัน น.ส.นนัทนา จันทร์ฝ้ัน
6 เชียงแสน เชียงแสน อาคาเดมี 40 2 นางภัทพชิชา ไชยรินทร์
7 เชียงแสน เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)21 1 นางวรุณี แกว้สุข
8 เชียงแสน บ้านด้าย (ปราษฎร์ด ารง)20 1 น.ส.อรวรรณ ศรีใจ
9 เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว 15 1 นางวรุณี แกว้สุข

10 ดอยหลวง กติติคุณดอยหลวงวิทยา23 1 น.ส.เพช็รสี  วรรณรถ
11 เทิง กติติคุณเทิงวิทยา 54 3 น.ส.สุภาวดี ตันใจ
12 เทิง เด็กดีพทิยาคม 61 3 75 3 นางกลุจิรา  บัวผัน นางกลุจิรา บัวผัน/น.ส.สุภาวดี ตันใจ
13 ป่าแดด เทศบาล 1 (ป่าแดด) 39 2 น.ส.ธัญชญากาญจน ์กนัทะวงค์
14 ป่าแดด เทศบาล 2 (สามัคคีฯ) 31 2 41 2 นางดวงคิด จรเอก้า นางดวงคิด จรเอก้า/นางรัชดา รักษาศิลป์
15 ป่าแดด ลูกรักป่าแดด 36 2 นางดวงคิด จรเอก้า
16 พญาเมง็ราย อนบุาลพญาเม็งราย 58 3 นายคมสัน บุญต้ัง
17 พญาเมง็ราย อนบุาลสุขเจริญพทิยา 19 1  น.ส.สุวิกรานต์  ใจกล้า
18 พาน เทศบาล๑บ้านเกา่ 25 1 13 นายสะอาด ค าตัน
19 พาน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)15 1 13 1 นายไกรพงษ์ จินดาค า นายไกรพงษ์ จินดาค า/น.ส.อรวรรณ ศรีใจ
20 พาน วัฒนศึกษา 71 3 70 3 นายสะอาด ค าตัน นายสะอาด ค าตัน/นายคมสัน บุญต้ัง
21 พาน วัดเหมืองง่าพเิศษวิทยา 45 2 น.สพรรณาพชัร ฐากลุสิริโชติ
22 พาน ศิริมาตย์เทวี 107 5 139 6 น.สพรรณาพชัร ฐากลุสิริโชติน.สพรรณาพชัร ฐากลุสิริโชติ/น.ส.ปพชิญา นนทมาตย์
23 เมอืงเชียงราย เชียงรายวิทยาคม 8 7
24 เมอืงเชียงราย เชียงรายวิทยาคม 98 4 87 4 นางณิชานนัท์ ผิวมณี นางณิชานนัท์ ผิวมณี/น.ส.ธัญชญากาญจน ์กนัทะวงค์
25 เมอืงเชียงราย เทศบาล 1 ศรีเกดิ 100 4 นางกรรณิกา สุทธากลุรังษี
26 เมอืงเชียงราย เทศบาล 2 หนองบัว 113 5 นางรัตติกาล สิทธิ
27 เมอืงเชียงราย เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 72 3 นางแพรวพรรณ สุนนัต๊ะ
28 เมอืงเชียงราย เทศบาล 4 สันป่ากอ่ 59 3 นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ
29 เมอืงเชียงราย เทศบาล 5 เด่นห้า 0 0 140 6 ไมม่สีอบ นางวรุณี แก้วสุข/นางรัตติกาล สุดใจ/นางสาวพรนภา เขื่อนแก้ว

30 เมอืงเชียงราย เทศบาล 6 นครเชียงราย0 0 640 26 ไมม่สีอบ นางธิดา ขันดาวงศ์/นายกริช มากกญุชร
31 เมอืงเชียงราย เทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 81 4 นางธิดา ขันดาวงศ์
32 เมอืงเชียงราย เทศบาล 8 บ้านใหม่ 29 2 นางรัชดา รักษาศิลป์
33 เมอืงเชียงราย เบญจรงค์อนสุรณ์วิทยา 19 1 น.ส.ปพชิญา นนทมาตย์
34 เมอืงเชียงราย มารีย์รักษ์เชียงราย 111 5 นายกริช มากกญุชร
35 เมอืงเชียงราย วิศานสุรณ์ 15 1 นางรัตติกาล สุดใจ
36 เมอืงเชียงราย สหศาสตร์ศึกษา 187 8 272 11 นางสุพนิ เอี้ยวถึ้ง นางสุพนิ เอี้ยวถึ้ง/พ.จ.ต.ฉลอง  ออ่นนวน
37 เมอืงเชียงราย สันติวิทยา 33 2 17 1 น.ส.มธุรักดา ณ ขัติ น.ส.มธุรักดา ณ ขัติ/นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ
38 เมอืงเชียงราย อบจ.เชียงราย 35 2 154 7 น.ส.จันทร์แสง พรมสี น.ส.จนัทร์แสง พรมสี/น.ส.อรพิน อิ่นสุวรรณ์/นางรัตติกาล สิทธิ

คริสเตียนแสงประทีป

ลูกรักเชียงของ

เด็กดีพทิยาคม

เชียงรายวิทยาคม
เชียงรายวิทยาคม

ศิริมาตย์เทวี

เทศบาล 2 (สามัคคีฯ)

สหศาสตร์ศึกษา
สันติวิทยา

อบจ.เชียงราย

เทศบาล 5 เด่นห้า

ที่ อ าเภอ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ประจ าสนามวันที่
สนามสอบ

กฤษณาทวีวิทย์
เทศบาลต าบลป่าตาล

วัฒนศึกษา
อบต.ทรายขาว 

วัฒนศึกษา

เทศบาล 6 
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บัญชีแนบท้ายประกาศ(1)ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบ (ต่อ) 

 

 
 
หมายเหตุ  คณะกรรมการที่ประจ าสนามสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นสนามสอบที่มีนักเรียน ป.6 

สอบเท่านั้น  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 บางท่านจะถูกจัดไปประจ าอีกสนามสอบหนึ่ง ซึ่งเป็น
สนามสอบ ชั้น ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามสอบ นร. หอ้ง นร. หอ้ง 12-ก.พ.-65 13-ก.พ.-65
39 แมจ่ัน เทศบาล 2 บา้นใหมฯ่ 35 2 0 0 นางขนิษฐา  เครือจักร์
40 แมจ่ัน ทต.แมค่ า (แมค่ าสบเปนิฯ) 15 1 0 0 นายวีรัตน์  สานุมติร
41 แมจ่ัน ศิวิไลพิทยา 38 2 12 1 นายเกษมสรรค์ สุขบญุไสย/นายจริกร ด ารงพงษ์นายเกษมสรรค์ สุขบญุไสย/นายจิรกร  ด ารงพงษ์
42 แมจ่ัน ศุภปญัญา 19 1 0 0 น.ส.พรนภา  เขื่อนแกว้
43 แมจ่ัน อบต.ปา่ตึง 15 1 0 0 นายเกษมสรรค์ สุขบญุไสย
44 แมจ่ัน อนุบาลบา้นลูกรัก 62 3 0 0 นายวีรัตน์  สานุมติร
45 แมล่าว เทศบาล 1 (ปา่กอ่ด า) 51 2 20 1 นางสุรินทร์  รุดเครือ นางสุรินทร์ รุดเครือ/นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ
46 แมส่รวย เซนต์มารีอา แมส่รวย 33 2 43 2 นางนรินทร  ชมชื่น นางนรินทร ชมชื่น/นางกรรณิกา สุทธากลุรังษี
47 แมส่รวย สิริสันติสุขวิทยา 26 1 0 0 นางนรินทร  ชมชื่น
48 แมส่าย ดรุณราษฎร์วิทยา 49 2 7 0 นายศิลปช์ัย ขันดาวงศ์
49 แมส่าย เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 15 1 0 0 นายศิลปช์ัย ขันดาวงศ์
50 แมส่าย ปยิะพรพิทยา 44 2 31 2 น.ส.อรพิน หมจูินะ น.ส.อรพิน หมูจินะ/นายศิลปช์ัย ขันดาวงศ์/นางขนิษฐา เครือจักร์

51 แมส่าย เฟื่องฟ้าวิทยา 20 1 0 0 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์
52 แมส่าย มานิตวิทยา 36 2 0 0 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์
53 แมส่าย เอกทวีวิทย์ 46 2 0 0 พ.จ.ต.ฉลอง  ออ่นนวน
54 เวียงแกน่ วรรณศรวิทยา 25 1 0 0 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบวั
55 เวียงชัย สิริวัฒนาเชียงราย 54 3 0 0 น.ส.สายพิน จันทร์หนิ้ว
56 เวียงปา่เปา้ คริสต์เตียนศึกษาฯ 43 2 0 0 นายอนุรักษ ์พรมเลข
57 เวียงปา่เปา้ เทศบาลต าบลเวียงปา่เปา้ 16 1 0 0 นายอนุรักษ ์พรมเลข
58 เวียงปา่เปา้ นุชนาถอนุสรณ์ 80 4 68 3 นางรัตติกร  ศรีค า นางรัตติกร  ศรีค า/นายวีรัตน์  สานุมติร
59 เวียงปา่เปา้ ปรินส์รอยแยลส์ฯ วปป 39 2 23 1 น.ส.ผุสดี  จิรนากลุ น.ส.ผุสดี  จิรนากลุ/นายอนุรักษ ์ พรมเลข

ที่ อ าเภอ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3
สนามสอบ

นุชนาถอนุสรณ์

ปรินส์รอยแยลส์ฯ วปป

ปยิะพรพิทยา

เทศบาล 1 (ปา่กอ่ด า)

เซนต์มารีอา แมส่รวย

ปยิะพรพิทยา

ศิวิไลพิทยา

ประจ าสนามวันที่
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ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจําปีการศึกษา 2564 ระดบัสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงราย 
……………………….. 

ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑การมหาชน) ได๎ดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระหวํางวันที่ 12-13 กุมภาพันธ๑ 2565 ประกอบกับ คําสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค๑การ
มหาชน) ที่ ๑๐๙/๒๕๖๔ และ ๑๑๐/๒๕๖๔  เรื่องแตํงตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมการปกครองท๎องถิ่น (อปท.) สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยแตํงตั้งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นคณะทํางานศูนย๑สอบ และประธาน
ศูนย๑สอบนั้น   

เพ่ือให๎การดําเนินการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                
จึงประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ระดับสนามสอบ ดังนี้ 
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ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6    
  

1. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง สุรีรัตน๑ แก๎วโก ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการกลาง 
3 นาย อติชาติ จันระวังยศ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ปรัชปรีญา กันทะวงค๑ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากํอ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว อัญธิฌา เชียงแรง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย ณัฐพล เจริญโชติกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากํอ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย บัญชา ธุวะคํา ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาง จันทร๑จิรา วิญญา ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง อมรพันธ๑ สุรินธรรม ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 4 

10 นาย เทิด นาคพิพัฒน๑ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นาง สวาท เรืองเจริญ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พยาบาล 
12 นางสาว ขนิษฐา เชอมื่อ  นักการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นักการภารโรง 

 

2. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหม่ิน 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง นงค๑ลักษณ๑ ดุริยพันธ๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ๓่งหมิ่น หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง เครือวัลย๑ อุตมะโน ครู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ๓่งหมิ่น กรรมการกลาง 
3 นางสาว ทอฝ๓น ขันธะวิชัย ครู โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว วรุณยุพา ต๊ิบบุญศรี ครู โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว วัชราภรณ๑ แก๎วมาเมือง ครู โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ฮ๎ุยอี้ ลี ครู โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย ยศกร มีสุข คร ู รร.เทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คํายเจริญ) กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นางสาว ปาริตา คิดดี ครู โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นางสาว สุวิมล แซวอ ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 4 

10 นาย สิทธิพงษ๑ ชูนราทิพย๑ ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นางสาว ภัสสุรีย๑ เพ็ญกุล เจ๎าหน๎าที่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ๓่งหมิ่น พยาบาล 
12 นาย ศราวุธ ชํางแตํง นักการ  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ๓่งหมิ่น นักการภารโรง 
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3. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย วิชัย สํองแสง ผู๎อํานวยการ โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว รุํงฤดี สุริคําแดง คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการกลาง 
3 นาง แสงหล๎า กําพล คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการกลาง 
4 นางสาว นฤมล ภักด ี คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย กฤชณัท ศรีธิดง คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
6 นางสาว เพ็ญพร ตนะกุล คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว ชมนพร ชุมภูรัตน๑ คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
8 นาง อําพันธ๑ ริยะเทน คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาย เอกชัย ชัยธนานันท๑ คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 3 

10 นางสาว ชุติมา ทรายมูล คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นางสาว กรรณิการ๑ ทาคํา คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
12 นางสาว อรัญญา บุญกว๎าง คร ู มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
13 นาย ธนัตถ๑นินทร๑ แสนอาทิตย๑ คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
14 นางสาว นิตยา โคตุทา คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 6 
15 นางสาว ณัฐธิดา แสงตารัตน๑ คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 6 
16 นางสาว วรางคณา จิบทอง คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 7 
17 นาย กําพล ภูมิยิ่ง คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 7 
18 นาง นิตยา กาวิละ คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 8 
19 นางสาว นัฐพร จันทร๑อุํน คร ู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ๓่งหมิ่น กรรมการคุมสอบห๎อง 8 
20 นางสาว มนต๑นิภา กันทะสุข คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา พยาบาล 
21 นาย อ๏อด ยังกัง นักการ โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา นักการภารโรง 
22 นาย อํานวย โปธรรม นักการ โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา นักการภารโรง 

 
4. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย มงคล ใบแสง ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 8 บ๎านใหมํ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว กฤติยา สุภาวรรณ๑   คร ู โรงเรียนเทศบาล 8 บ๎านใหมํ กรรมการกลาง 
3 นางสาว นภาพร ผาบเนตร คร ู รร.มารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม-มัธยม กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว สุวิมล แซวอ คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว สุพิชชา นวลลังการ    คร ู โรงเรียนปิติศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย สิทธิพงษ๑ ชูนราทิพย๑ คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง วันนภา  มีไทยสม คร ู โรงเรียนเทศบาล 8 บ๎านใหมํ พยาบาล 
8 นาย ศรีทัย ทาก๐อง ชํางไม๎ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 8 บ๎านใหมํ นักการภารโรง 
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5. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง ณิชากร บํารุงนอก ผู๎อํานวยการ โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว วิรุฬห๑กานต๑ กรจิรัสโยธากุล คร ู โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย กรรมการกลาง 
3 นางสาว สร๎อยสุดา มูลยะ คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว สุพัตรา สุวรรณ๑ คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ปพิชญา สมนึก คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง พัฒนฉัตร ศุภสุทธิรางกูล คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว นิศาชล ป๓ญญา คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาย สืบสกุล สุริคําแดง คร ู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นางสาว ศศิธร อินต๏ะป๓ญญา คร ู โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย พยาบาล 

10 นาง สิริมา วงษ๑โกวิท นักการ โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย นักการภารโรง 

6. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนสันติวิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว กรพินธุ๑ ดาวดี ผู๎อํานวยการ โรงเรียนสันติวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย ภานุมาส สุริยะโชติ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการกลาง 
3 นาง จิรัชยา มหาวรรณ๑ ครู โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว นรีกมล โนราช ครู โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว พิจิฏรา พงษ๑โชคดีเลิศ ครู โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว พัชราภรณ๑ ศรีคําจักร๑ ครู โรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว นฤมล พ่ึงป๓ญญา ครู โรงเรียนสันติวิทยา พยาบาล 
8 นางสาว รัตติกาล สบบง ครู โรงเรียนสันติวิทยา นักการภารโรง 

 

7. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนวิศานุสรณ์ 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง นีต๎า ปาติยเสวี ผู๎อํานวยการ โรงเรียนวิศานุสรณ๑ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว วลัยพรรณ เดชอุดม ครู โรงเรียนวิศานุสรณ๑ กรรมการกลาง 
3 นาย อนุชิต ตันวงค๑ษา ครู โรงเรียนเบญจรงค๑อนุสรณ๑วิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ดลณพร ทองนาค ครู โรงเรียนเบญจรงค๑อนุสรณ๑วิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว เสาวภา ฮาวบุญป๓๋น ธุรการ โรงเรียนวิศานุสรณ๑ พยาบาล 
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8. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว มณฑินี นามบุญ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนมารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว กาญจนา เบญจรงคพันธ๑ ครู โรงเรียนมารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม กรรมการกลาง 
3 นาง อําไพ สมประสงค๑ ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว รัศมี วงศ๑อภิชน ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ปรารถนา จิตมโนวรรณ ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว สุนทรี ธรรมจักร๑ ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย นิคม แก๎วกุลดิลก ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาง จินตนา สุริคําแดง ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 

9 นาย ศรณรงค๑   ศรีเสาวลักษณ๑ ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ๎านใหมํ กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
10 นาง วทัญ๒ุตา ปอยู ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นาย ชาล   กรปกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ๎านใหมํ กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
12 นาง รัชฎาภรณ๑ ปินตาติ๊บ ครู โรงเรียนสหศาสตร๑ศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
13 นางสาว ปภาวดี งานดี ครู โรงเรียนมารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม พยาบาล 
14 นาง ฟองจันทร๑ อภิญญาวิศาล นักการ โรงเรียนมารีย๑รักษ๑เชียงราย แผนกประถม นักการภารโรง 

9. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย เอกชัย ทองพันธ๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเบญจรงค๑อนุสรณ๑วิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย พัฒน๑ชัย ทองพันธ๑ คร ู โรงเรียนเบญจรงค๑อนุสรณ๑วิทยา กรรมการกลาง 
3 นาย นพรัตน๑ กะรัตน๑ คร ู โรงเรียนวิศานุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ทัศนีย๑ พํุมเผย คร ู โรงเรียนวิศานุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง ปริยากร อินแปง คร ู โรงเรียนเบญจรงค๑อนุสรณ๑วิทยา พยาบาล 

10. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว พรพิศ เทพป๓ญญา ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย ชาตรี บําเรอ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด กรรมการกลาง 
3 นาย ประสงฆ๑ บุญสุข ครู โรงเรียนป๓ญญาวัฒน๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง สมใจ ทิศอํุน ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง สุวดี ทิพย๑สิริสกุล ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง ชดากานต๑ ธุวะคํา ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว สุมิตรา คุณารูป ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาง ภคภรณ๑ กรไชยกิติ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง กนกวรรณ เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 4 

10 นางสาว สิรินดา ธรรมรัญชน๑สิร ิ ครู โรงเรียนเกษมสาสน๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นางสาว รุํงอรุณ ใจเครือคํา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พยาบาล 
12 นาย ดวงแก๎ว ไชยแก๎ว นักการ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด นักการภารโรง 
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11. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว อโณทัย จิระดา ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว สาวิตรี เปียนาค ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการกลาง 
3 นางสาว กนกวรรณ ศักดิ์ศิริวัฒน๑ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง วาสนา ศรีทา ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว นภวรรณ แจ๎งมงคล ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง ธัญชนก แสงใส ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง ราตรี นันตาฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาง สุมาลี อุปนันกาศ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง ปรานอม มณีรัตน๑ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 4 

10 นาง อนัญญา อํอนพุทธา ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นาง สุพักตรคีนี โนมณ ี ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
12 นางสาว รชยา เรือนสอน ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
13 นาง สุพัตรา เนตรนพรัตน๑ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พยาบาล 
14 นาย ธีรพงษ๑ มาไทย นักการ  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นักการภารโรง 

12. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ปรีชา ศรีทา ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย ปรเมษฐ๑ ศรีโยทัย ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กรรมการกลาง 
3 นาง กัลยา จันธิมา ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง วราภรณ๑ อะทะวงษา ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง มุจลินทร๑ ปรีดีพันธ๑ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง ปรียาภรณ๑   ก๎อนสิน ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย กิตติพันธ๑ กิติมา ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นางสาว พรรณิกา เขื่อนเชียงสา ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นางสาว จุฑามาศ  พุทธรักษา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พยาบาล 

10 นาย หล๎า พุทธรักษา นักการ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล นักการภารโรง 

13. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ธเนศพล  ติ๊บศูนย๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่ากํอ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ปวีณา แสนกันทา ครู โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่ากํอ กรรมการกลาง 
3 นาย ชัยวัฒน๑ วงค๑ไชย ครู เทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ราชันย๑ ใจลังกา ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย กฤตวัชร สาริวาท ครู เทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง กัลยา นาวา ครู เทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย สุรินทวงศ๑   บุญทา ครู เทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นางสาว กชรัตน๑ เขื่อนเพชร ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง วงศ๑พัตรา ป๓ญโญ ครู โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่ากํอ พยาบาล 

10 นาย ปรมินทร๑ จันสุรีย๑ นักการ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่ากํอ นักการภารโรง 
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14. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ศราวุธ   สุตะวงค๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียน อบจ.เชียงราย หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว วชิรญาณ๑ มานะ ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย กรรมการกลาง 
3 นาง บุปผา กิติศักดิ์ ครู โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว อรญา สมควร ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว อาภากรณ๑ มีกลิ่น ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย คณิศร พรมจักร๑ ครู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย กันณภัทร  สิริโชติชัยกุล     ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย พยาบาล 
8 นาย  กฤษดา  ศรีเบญจรัตน๑ ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย นักการภารโรง 

15. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง อรชร เมฆอากาศ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย ปอลต๑ จรเกษ รองผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กรรมการกลาง 
3 นางสาว ยุพาพร สอนผัด คร ู รร.เทศบาล 2 (สามคัคีราษฎร๑รังสรรค๑) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว พรทิพย๑   มาฟู คร ู โรงเรียนลูกรักป่าแดด กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว เกตุวดี ธิยศ คร ู รร.เทศบาล 2 (สามคัคีราษฎร๑รังสรรค๑) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง อัมพร   แสนอินต๏ะ คร ู โรงเรียนลูกรักป่าแดด กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง ธัญญรัตน๑ วงศ๑ฮาด พยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) พยาบาล 
8 นาย ธวัชชัย   ชัยวรณ๑  นักการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) นักการภารโรง 

16. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ประสาร สมประสงค๑ ผู๎อํานวยการ รร.เทศบาล 2 (สามคัคีราษฎร๑รังสรรค๑)    หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง อัจฉรา   บุญถึง คร ู รร.เทศบาล 2 (สามคัคีราษฎร๑รังสรรค๑) กรรมการกลาง 
3 นางสาว สินีนาฏ เตจ๏ะ คร ู โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย นุภารัตน๑ อํอนเชตุ คร ู โรงเรียนลูกรักป่าแดด กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว กานดา มาลา คร ู โรงเรียนลูกรักป่าแดด กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ณิรฌา ขาวฟอง    คร ู โรงเรียนคริสเตียนสันกอง กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย มงคล เทพโส คร ู รร.เทศบาล 2 (สามคัคีราษฎร๑รังสรรค๑) พยาบาล 
8 นาย แดง ศรีแก๎ว นักการ  รร.เทศบาล 2 (สามคัคีราษฎร๑รังสรรค๑) นักการภารโรง 
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17. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนลูกรักป่าแดด 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง นันท๑นภัส   แกล๎วกล๎า   ผู๎อํานวยการ โรงเรียนลูกรักป่าแดด หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย วรเชษฐ   ทิพย๑ดวง คร ู โรงเรียนลูกรักป่าแดด กรรมการกลาง 
3 นาง วันเพ็ญ น้ําใส คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร๑รังสรรค๑) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย เชษฐ๑ ไชยกูล คร ู โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว วนิดา ทินนา คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร๑รังสรรค๑) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ภัสรา สุขสวัสดิ์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย เมธา มาฟู คร ู โรงเรียนลูกรักป่าแดด พยาบาล 
8 นาย ไฉน ดิษปาน นักการ โรงเรียนลูกรักป่าแดด นักการภารโรง 
 

18. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย พรเทพ ศรีจักร๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านเกํา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย เศรษฐพันธุ๑ สันวงค๑ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านเกํา กรรมการกลาง 
3 นาย เธียรนริศ ป๓ญญาวิชา ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ๎านทําฮอํ) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ประภาวรินทร๑ ชัยแก๎ว ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ๎านทําฮอํ) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง พรทิพย๑ วงค๑ตะวัน ครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านเกํา พยาบาล 

19. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุนัน สมสีดา ผู๎อํานวยการ โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ๎านทําฮอํ) หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง ศิริพร พรหมเทศ ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ๎านทําฮอํ) กรรมการกลาง 
3 นางสาว ชลธิชา  อนันต๑ชัยพัทธนา ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ๎านเกํา) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ฉัตรภัทร๑ อุปธิ ครู โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันชา๎งตาย) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว สิรีธร อภิธนัง ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ๎านทําฮอํ) พยาบาล 

20. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนวัฒนศึกษา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง อรทัย ชุมพลกุล ผู๎อํานวยการ โรงเรียนวัฒนศึกษา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง อรุวรรณ ศรีแสงโชติ ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการกลาง 
3 นาง รักชนก ป๓นคํา ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง มยุรีย๑ กุณนา ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย นิติพงษ๑ ใจพันธ๑ ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว วิสุทธิภรณ๑ เพ็ชรศรีชา ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง ณตษ๑ชกมล วํองไว ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นางสาว ชลกาญจน๑ บุตรวงศ๑ ครู โรงเรียนอบต.เมืองพาน(บ๎านดอนตัน) กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง หฤทัย มนป๓ญญา  ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา พยาบาล 

10 นาย พานชัย ป๓ญโญใหญํ  นักการ โรงเรียนวัฒนศึกษา นักการภารโรง 
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21. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง วัฒนา หาญภักดีสกุล ผู๎อํานวยการ โรงเรียนวัดเหมืองงําพิเศษวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง นัทธ๑ชนัน แสงปิมปา ครู โรงเรียนวัดเหมืองงําพิเศษวิทยา กรรมการกลาง 
3 นาง ศรีวรรณ สีตา ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย กชกร ชีวะเกตุ ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว วิริญา แซํฟุ่ง ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว นิรมล ศรีทอง ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย นรพนธ๑ สมน๎อย ครู โรงเรียนวัดเหมืองงําพิเศษวิทยา พยาบาล 
8 นาย มงคล ศรีวิชัย นักการ โรงเรียนวัดเหมืองงําพิเศษวิทยา นักการภารโรง 

22. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนศิริมาตย์เทวี 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว วราภรณ๑ ชีวเรืองโรจน๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ศิริพร คําก๎อแก๎ว ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี กรรมการกลาง 
3 นางสาว กานต๑สิรี ก๐าแก๎ว ครู วัดเหมืองงําพิเศษวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง ฐิติรัตน๑ ป๓ญญาวงค๑ ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย อดิศร เจียมสกุล ครู โรงเรียนวัดเหมืองงําพิเศษวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย ณัฐกานต๑ หวังดี ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง ศุภลักษณ๑ สีเมืองแก๎ว ครู โรงเรียนวัดเหมืองงําพิเศษวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาย วศิน จงไพศาลศิลป์      คร ู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาย วิทยา อุตมะ ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 4 

10 นางสาว รุํงทิวา โดํงดัง ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นาง อรจิรา กาวี ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
12 นาย สุวพิชย๑ สมบูรณ๑ ครู โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) กรรมการคุมสอบห๎อง 5 
13 นาง อัญชลี ทวีศักดิ์ ครู โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี พยาบาล 
14 นาย ศุภชัย ป๓ญโญ นักการ โรงเรียนศิริมาตย๑เทวี นักการภารโรง 

23. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย พินิจพล พรมวงค๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย ชัยวุฒ ิ จันต๏ะนาเขต คร ู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) กรรมการกลาง 
3 นาย พูนทวีชัย ใบยา คร ู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากํอ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ขวัญใจ ชัยมงคล คร ู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากํอ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย ธนันสิน อวิโรธนานนท๑   คร ู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากํอ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ศรัณญา โพธิ์ขุนทด คร ู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่ากํอ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว สุรีย๑มาศ อินต๏ะสุวรรณ๑ คร ู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) พยาบาล 
8 นาย คมกริช อินต๏ะรัตน๑ นักการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่ากํอดํา) นักการภารโรง 
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24. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง นพร พรหมเสน ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง พัชรี สารพัตร๑ ครู โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย กรรมการกลาง 
3 นาย นันทิพัฒน๑ พนาสงําวงค๑ ครู โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว แววตา อินถา ครู โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย ธงชัย วุยยือ ครู โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย อนุรักษ๑ อภิชัย ครู โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง พัชรี สารพัตร๑ ครู โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย พยาบาล 
8 นาย โสภณ พรหมยะกลาง นักการ โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย นักการภารโรง 

25. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ศิวะ อาหงี่ ผู๎จัดการโรงเรียน โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ชนิกานต๑ พนาธิคุณ คร ู โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา กรรมการกลาง 
3 นาย อดิสอน มิ่งพนา คร ู โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย เจริญ แกํนเมือง คร ู โรงเรียนเซนต๑มารีอา แมสํรวย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ปริชญาพร แซํยําง คร ู โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา พยาบาล 
26. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สมบัติ สาคํา ผู๎อํานวยการ โรงเรียนคริสต๑เตียนศึกษาสงเคราะห๑ฯ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย อนุพงษ๑ ปรีชาพงค๑มิตร คร ู โรงเรียนคริสต๑เตียนศึกษาสงเคราะห๑ฯ กรรมการกลาง 
3 นางสาว นงคราญ ใจเหล็ก คร ู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง สุรีย๑ วิริยะตระกูลธ คร ู โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง อรสา ดาศรี คร ู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว เบญจรัตน๑ ลาศนันท๑ คร ู โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย กวิน วรรธนัจฉริยา คร ู โรงเรียนคริสต๑เตียนศึกษาสงเคราะห๑ฯ พยาบาล 
8 นาย ยง แซํลี นักการ โรงเรียนคริสต๑เตียนศึกษาสงเคราะห๑ฯ นักการภารโรง 

 

27. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว รัตนา อาธิเสนะ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว กุมภา เมินมุง ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า กรรมการกลาง 
3 นางสาว วาสนา กิจเจริญ ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ไชยวัฒน๑ ทานศิลา ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว พรรณิภา  วงค๑จันทร๑มา ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า พยาบาล 
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28. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 บาทหลวง เชษฐ๑ดนัย ไชยเผือก ผู๎อํานวยการ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง สุนทรี ยานะเรือง ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการกลาง 
3 นาย จารุพงษ๑  แก๎วมงคล ครู  โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ณฐมน วิเวกวนารมณ๑ ครู   โรงเรียนครสิต๑เตยีนศึกษาสงเคราะห๑ฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง จิราภรณ๑ ทะนะใจ ครู  โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย ธีรสิทธิ ์ แก๎วสุวรรณ ครู โรงเรียนครสิต๑เตยีนศึกษาสงเคราะห๑ฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง เสาวลักษณ๑  วรรณศรี ครู โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาย ก๎องกิจ แซํเฮ๎อ ครู โรงเรียนครสิต๑เตยีนศึกษาสงเคราะห๑ฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง อรพรรณ ปู่เงิน ครู โรงเรียนพิทักษ๑เกียรติวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 4 

10 นาย พิทักษ๑ จักรแก๎ว ครู โรงเรียนครสิต๑เตยีนศึกษาสงเคราะห๑ฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 4 
11 นาง นิภา ธิป๋า ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ พยาบาล 
12 นาง ขนิษฐา ขอบุญชํวย พนักงาน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ นักการภารโรง 
 

29. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว วิวรณ๑ จุลโรจน๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ขวัญหทัย เลิศลาด ครู โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  กรรมการกลาง 
2 นางสาว ธนัฐตา สมกาวิ ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
3 นางสาว จริยา จอมทอง ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ สัตย๑จริง ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
5 นาง สายรุ๎ง ทิพย๑ชัย ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย อภิรัช ทิพย๑นพคุณ ครู โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  พยาบาล 
7 นาย คํานวย   นักการ โรงเรียนปรินส๑รอยแยลส๑วิทยาลัย  นักการภารโรง 

30. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล  
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ชมพร จับใจนาย ผู๎อํานวนการ โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมํฯ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย อดิศักดิ์ น๎อยหมอ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมํฯ กรรมการกลาง 
3 นางสาว ณัฐณิชา แสงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว กมลชนก ปิงยศ ครู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ชลิดา นิยม ครู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย นนท๑ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย นพดล ขะขอม ครู โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมํฯ พยาบาล 
8 นาย เดชา คิดข๎างบน นักการฯ โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมํฯ นักการภารโรง 
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31. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า (แม่ค าสบเปินราษฎร์นุกูล) 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย พิทักษ๑ กาบแก๎ว ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาลตําบลแมํคําฯ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง วารินทร๑ กาบแก๎ว ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลแมํคําฯ กรรมการกลาง 
3 นางสาว นัตนันท๑ ใจแปง ครู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ชํอทิพย๑ สืบใจยศ ครู โรงเรียนมูลนิธิรุํงนภาแมํจันฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว สุดารัตน๑ ภูมิรัตน๑ ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลแมํคําฯ พยาบาล 
 

32. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนศิวิไลพิทยา  
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย มูฮํามัด เจะมี ผู๎อํานวยการ โรงเรียนศิวิไลพิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย อับดุลฟ๓ตตะห๑ ทักษิณ คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการกลาง 
3 นาง วิวาห๑พร แก๎วบุญเรือง คร ู โรงเรียนอบต.ป่าตึง กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย วัชรินทร๑ กันธิยะ คร ู โรงเรียนศุภป๓ญญา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง สมอ กิ่งแก๎ว คร ู โรงเรียนอบต.ป่าตึง กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย เทพวงศ๑ คําอ๎าย คร ู โรงเรียนศุภป๓ญญา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว แวสุดา พาลาบูเกะ คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา พยาบาล 
8 นาย อัฟนาน สาแมง นักการฯ โรงเรียนศิวิไลพิทยา นักการภารโรง 

33. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนศุภปัญญา 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย มงคล ตีระดิเรก ผู๎อํานวยการ โรงเรียนศุภป๓ญญา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว เรวดี เคลือบคนโท คร ู โรงเรียนศุภป๓ญญา กรรมการกลาง 
3 นางสาว อาซียะห๑ บาดา คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว สายทอง แสงว๎าง คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว มัณฑนา สุฉายา คร ู โรงเรียนศุภป๓ญญา พยาบาล 

34. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง ณัฐธันยา วันดี ผู๎อํานวยการ โรงเรียนอบต.ป่าตึง หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย ปวัฒนา สุภาวด ี คร ู โรงเรียนอบต.ป่าตึง กรรมการกลาง 
3 นางสาว หมี่เซย แซํยุํง คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว วีอาม แซํบื่อ คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว สุดา ไทยใหมํ นักวิชาการ โรงเรียนอบต.ป่าตึง พยาบาล 
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35. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก  

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย วิชัย นันทิยา ผู๎รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย สุรเชษฐ๑  ศรีสมบัติ คร ู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก กรรมการกลาง 
3 นางสาว นิตยา ปาเปาอ๎าย คร ู โรงเรียนเทศบาลตําบลแมํคําฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง อังคนี  ฉางข๎าวคํา คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมฯํ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ฐิติชญาณ๑ พรมวังขวา คร ู โรงเรียนเทศบาลตําบลแมํคําฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 

 6 นางสาว รุํงนภา ขัติยศ คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมฯํ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว จันทนา นันต๏ะภาพ คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมฯํ กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นางสาว ตรีทิพย๑ เชียงวงศ๑ คร ู โรงเรียนเทศบาล 2 บ๎านใหมฯํ กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นางสาว ศุภวรรณ สวนตา คร ู โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก พยาบาล 

10 นาย อินนุรักษ๑ วงศ๑ป๓ญญา นักการฯ โรงเรียนอนุบาลบ๎านลูกรัก นักการภารโรง 
 

36. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี  
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ธีระนิตย๑ พิมพ๑เงิน ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว นพมาศ ขันอุระ ครู โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี กรรมการกลาง 
3 นางสาว พิมพ๑มาดา บุญทา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว สุชานันท๑ ลีจา ครู โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูลฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว กัญญ๑วรา กันศรีเวียง ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาง กัญญาณัฐ ใจตื่น ครู โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูลฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 

 7 นางสาว จารุวรรณ เกเย็น ครู โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี พยาบาล 
8 นาย ยุทธนา คําเพ็ญ นักการฯ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี นักการภารโรง 

37. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย กิตติธัช   ตะโนรี รองปลัดเทศบาลฯ โรงเรียนเทศบาล 1  (เวียงเชียงแสน) หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว นันทิยา ดวงดอกมูล ครู โรงเรียนเทศบาล 1  (เวียงเชียงแสน) กรรมการกลาง 
3 นางสาว กุลจิรา  เชื้อเจ็ดตน ครู โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ทิพย๑สุคนธ๑ สีนวลใหญํ ครู โรงเรียนบุญพิทักษ๑วิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง รัชนีวรรณ ธรรมวงค๑ ครู โรงเรียนเทศบาล 1  (เวียงเชียงแสน) พยาบาล 

38. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนบ้านด้าย (ปราษฎร์ด ารง) 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง ธาริณี  จินดาธรรม ผู๎อํานวยการ โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูลฯ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว นิตยา จินะราช ครู โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูลฯ กรรมการกลาง 
3 นาง กรรณิการ๑ ดงปาลี ครู โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว อวิกา กันทะดง ครู โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว กัลย๑ธีรา ทะแสนเทพ ครู โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูลฯ พยาบาล 
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39. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว กรภัทร๑ ปงกันมูล รักษาการ ผอ.รร. โรงเรียนเทศบาลตําบลบ๎านแซว หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง พรรณีย๑ เสนางาม ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลบ๎านแซว กรรมการกลาง 
3 นาย ปาวารุตน๑ ถาวัง ครู โรงเรียนกติติคณุดอยหลวงฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ณรงค๑ เสร็จกิจดี ครู โรงเรียนกติติคณุดอยหลวงฯ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย กฤษณะ เมืองคํา ผู๎ชํวยคร ู โรงเรียนเทศบาลตําบลบ๎านแซว พยาบาล 

40. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สมศักดิ์ มกรมณเฑียร ผู๎อํานวยการ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงฯ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว กัญจนพร ก๎างยาง ครู โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงฯ กรรมการกลาง 
3 นาย กฤตภาส อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลบ๎านแซว กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ภัสสกาวัลย๑  นวลจันทร๑ ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลบ๎านแซว กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ศิรนิทร๑ทิพย๑ สุนันต๏ะ ครู โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงฯ พยาบาล 

 

41. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง อทิติยา ศรีทอง วิชาการ รร. โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง เปรมฤทัย บูรณวิเชียร คร ู โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา กรรมการกลาง 
3 นาย สมศักดิ์ ยาวิชัย คร ู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ปิยะพันธ๑ สวนขวัญ คร ู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว รัตน๑ติกานต๑ อินธรรม คร ู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ธันย๑ชนก ชัยเรือน คร ู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง ปรียาภรณ๑ ศรีนันตา คร ู โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา พยาบาล 
8 นางสาว สุพิศ ธิจินะ นักการฯ โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา นักการภารโรง 

42. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ประเทือง แสนรังษี ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว สยุมพร ปิจมิตร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) กรรมการกลาง 
3 นาย นรินทร๑ ลาดแก๎ว ครู โรงเรียนมานิตวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว พิกุล กันธิมา ครู โรงเรียนมานิตวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว สุพร ธาตุอินจันทร๑ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) พยาบาล 
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43. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนปิยะพรพิทยา 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
 1 นาย รัชพล ศรีธรรม ผู๎อํานวยการ โรงเรียนปิยะพรพิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
 2 นางสาว นุชรินทร๑ ทะนันท๑ชัย ครู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการกลาง 
3 นางสาว ชุติมา แซํยําง ครู โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย คมสันต๑ สุผาครอง ครู โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว แพรวพรรณ น๎อยหมอ ครู โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว สุรินทรา ธรรมวุฒ ิ ครู โรงเรียนเอกทวีวิทย๑  กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว ฐิติพร เภาทอง ครู โรงเรียนปิยะพรพิทยา พยาบาล 
8 นาย ยุทธนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักการฯ โรงเรียนปิยะพรพิทยา นักการภารโรง 

44. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว กนกวรรณ บุญชมภู ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว เบญจภรณ๑ แก๎วมูล ครู โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา กรรมการกลาง 
3 นาย คงเดช คุณปิ๊ก คร ู โรงเรียนมานิตวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว เสาวนีย๑ นามอ๎าย คร ู โรงเรียนมานิตวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง อุษณีย๑ บุญชมภู ผู๎รับใบอนุญาต โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา พยาบาล 
45. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนมานิตวิทยา 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว ลาพร จันทาพูน ผู๎อํานวยการ โรงเรียนมานิตวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง วิริญ อินทร รอง ผอ.รร. โรงเรียนมานิตวิทยา กรรมการกลาง 
3 นางสาว มณฑิรา ไชยวุฒิ คร ู โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย อภิวิชญ๑ ตันตุลา คร ู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ปานทิพย๑   ทิพันธ๑ คร ู โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นาย ประสงค๑ ปุกคํา คร ู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง พิชญาภัค อินชมภู รอง ผอ.รร. โรงเรียนมานิตวิทยา พยาบาล 
8 นาย อ่ินคํา วงศ๑ษา นักการฯ โรงเรียนมานิตวิทยา นักการภารโรง 

46. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเอกทวีวิทย์  
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง ดรรชนี จันทร๑คํา ผู๎อํานวยการ  โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง กรรณิกา อินต๏ะงาม   ครู  โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ กรรมการกลาง 
3 นาย เอกลักษณ๑ ทิพย๑มณี ครู โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ชวัลย๑วิทย๑ ประคํา ครู  โรงเรียนแมํสายอนันตศาสตร๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย สุวิจักขณ๑ นาใจ ครู โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว เบญจมาศ วันทอง ครู โรงเรียนดรุณราษฎร๑วิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว รุํงฤดี สียางนอก ครู  โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ พยาบาล 
8 นางสาว แพรพลอย สุยะการ ครู  โรงเรียนเอกทวีวิทย๑ นักการภารโรง 



[ 103 ] 
 

47. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุริยา ทรงสันติ รอง ผอ.รร. โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว สุวดี ขวัญธนเกียรติ์ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการกลาง 
3 นางสาว ปิยธิดา  แซํยะ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว วดาล ก๎อนราช ครู โรงเรียนวรรณศรวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว สุนารี วงศ๑วจนพร ครู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ตะวันฉาย แสนสาร ครู โรงเรียนวรรณศรวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง พรวิจิตร ทรงสันติ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป พยาบาล 
8 นาย สุรสิทธิ์ สันติสถิตย๑พงศ๑ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป นักการภารโรง 

48. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว บุญญรักษ๑ อ่ิมประสงค๑ ทําการแทนผู๎รับใบอนุญาต โรงเรียนพระกุมารเยซเูชียงของ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง ศิริญญา วงค๑จันสุ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนพระกุมารเยซเูชียงของ กรรมการกลาง 
3 นางสาว ภิรัญญา เหล็กราช ครู โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว อังคณา อูปเหลือง ครู โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว เจมจีรา สุวรรณทา ครู โรงเรียนพระกุมารเยซเูชียงของ พยาบาล 

49. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนลูกรักเชียงของ 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว ทัศพร แกล๎วกล๎า ผู๎อํานวยการ โรงเรียนลูกรักเชียงของ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว รัตนา จันต๏ะคาด คร ู โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการกลาง 
3 นางสาว อานาวัน  กาทู คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ลีลานุช สุปินะ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย เรืองเกียรติ นุธรรม คร ู โรงเรียนลูกรักเชยีงของ พยาบาล 

50. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนวรรณศรวิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย จํานงค๑ วรรณศร ผู๎อํานวยการ โรงเรียนวรรณศรวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ศิริพร หัตถกอง ครู โรงเรียนวรรณศรวิทยา กรรมการกลาง 
3 นาง เพ็ญศรี เชิงวัชรกุล ครู โรงเรียนพระกุมารเยซเูชียงของ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย ไกรลาส ไชยนิสงค๑ ครู โรงเรียนพระกุมารเยซเูชียงของ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ทัศนีย๑ วงศ๑ชัย ครู โรงเรียนวรรณศรวิทยา พยาบาล 
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51.สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนกิตตคิุณเทิงวิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย กิตติคุณ มกรมณเฑียร ผู๎อํานวยการ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาย สิทธิพงษ๑ โกศิลป์ คร ู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการกลาง 
3 นางสาว สิริพร ประมวลพันธ๑ คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง อริศรา เชื้อสะอาด คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาง พิมพ๑ใจ บุญแรง คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว อชิรญาณ๑ ขันทะ คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว กนกพร ยศวงค๑สา คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาง ณัฐธิดา รักประชา คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นางสาว เจลลิลา อะสะนิธิ คร ู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา พยาบาล 
10 นาย เลิศฤทธิ์ มกรมณเฑียร คร ู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา นักการภารโรง 
 

52. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเด็กดีพทิยาคม  
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว อัยวรมณย๑ ธีร๑ตระกูล ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ดวงจันทร๑ ภูกาบิน ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการกลาง 
3 นางสาว กานต๑วรา  อยูํดี ครู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว พวงผกา ติสี ครู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย ศุภวิชญ๑ นัยติ๊บ ครู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว ชนินาถ ชาติดง ครู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาย จีรพันธ๑ ธิโนชัย ครู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นาง ศรีวรรณ๑ มีความรัก ครู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นาง บรรจง วรรณชัย ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม พยาบาล 
10 นาย กิตติศักดิ์   เชื้อสะอาด ครู  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม นักการภารโรง 

53. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ทวี ผิวผํอง ผู๎อํานวยการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นาง สุรีรัตน๑ ผิวผํอง ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ กรรมการกลาง 
3 นาย จีระศักดิ์ ดวงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาย อนุสรณ๑ ระลึก ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลป่าตาลฯ  กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย ณัฐวุฒิ เนตรเมืองมา ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลป่าตาลฯ  กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว บุณยานุช  กันอินทร๑ ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นางสาว ศิริพร จอมสวรรค๑ ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ พยาบาล 
8 นาง ทับทูน จอมสรรค๑ นักการฯ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ นักการภารโรง 
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54. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุรกิจ มะโนชัย ผู๎อํานวยการ โรงเรียนเทศบาลตําบลป่าตาลฯ  หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว สุภาสิน ี มีอาหาร ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลป่าตาลฯ  กรรมการกลาง 
3 นางสาว พิทยารัตน๑  โพธา   ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นาง จินดา แก๎ววงค๑ ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑ กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ฑิมลิกา เมืองนาค ครู โรงเรียนเทศบาลตําบลป่าตาลฯ  พยาบาล 

55. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 
 

ที ่ ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง สุกัญญา เทพวงศ๑ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว ชฎาพร มิมาละ ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการกลาง 
3 นาย สรณชน ไกลถิ่น ครู โรงเรียนสุขเจริญพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว อินประภา อํุนเสนีย๑ ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นางสาว ศิลป์ เตียมใจขัน ครู โรงเรียนสุขเจริญพิทยา กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
6 นางสาว จิรัฐติกาล ใจเป็ง ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการคุมสอบห๎อง 2 
7 นาง ธนภรณ๑ วิริยะกุลขจร ครู โรงเรียน อบต.แมํต๋ํา กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
8 นางสาว อภิชญา หอมนาน ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการคุมสอบห๎อง 3 
9 นางสาว ณัฐชา กาลรัตน๑ ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย พยาบาล 
10 นาย บุญมา ศรีพรม นักการฯ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย นักการภารโรง 

56. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สนามโรงเรียนสุขเจรญิพิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุรินทร๑ สุขเจริญ ผู๎อํานวยการ โรงเรียนสุขเจริญพิทยา หัวหน๎าสนามสอบ 
2 นางสาว วรัญญา สุธรรมแปง ครู โรงเรียนสุขเจริญพิทยา กรรมการกลาง 
3 นาง ราตรี สามี ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
4 นางสาว ปรียากร กาบขิง ครู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการคุมสอบห๎อง 1 
5 นาย ณัฐฎกรณ๑ กาโนรัก ครู โรงเรียนสุขเจริญพิทยา พยาบาล 

 

โดยให้คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

 หัวหน้าสนามสอบ  มีหน๎าที ่
๑. ประสานงานกับศูนย๑สอบและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. อยํางเครํงครัด 
๒. เตรียมความพร๎อมกํอนการจัดสอบในสํวนของสถานที่ โดยกํากับการจัดห๎องสอบและติดสติ๊กเกอร๑

ข๎อมูลผู๎มีสิทธิ์สอบบนโต๏ะสอบ พร๎อมทั้งกํากับให๎มีการติดรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบ และเอกสารการสอบอ่ืนๆ                   
ที่บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ของสนามสอบและหน๎าห๎องสอบ 

3. ทําหน๎าที่เปิดกลํองบรรจุแบบทดสอบแตํละวิชาในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบก่อนเวลา
สอบตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนศูนย๑สอบเป็นสักขีพยานและลงนามกํากับการเปิดกลํอง 
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4. จัดให๎ผู๎เข๎าสอบกรณีพิเศษที่ได๎รับแจ๎งจากศูนย๑สอบเข๎าสอบในห๎องสอบสุดท๎ายของสนามสอบและ
ให๎นักเรียนลงชื่อเข๎าสอบในใบเซ็นชื่อผู๎เข๎าสอบกรณีพิเศษ  

5.  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปรํงใส และตรงตามข๎อปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด 

6.  สั่งพักการปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ๎าหน๎าที่ประจําสนามสอบในกรณี บกพรํองตํอ
หน๎าที่หรือประพฤติตนไมํเหมาะสมและรายงานศูนย๑สอบทราบ  

7.  รายงานคําสถิติการสอบผาํนทางระบบนําสํงสถิติผู๎เข๎าสอบ ผํานทาง HYPERLINK www.niets.or.th /
เมนูการจัดสอบ/ระบบสารสนเทศการจัดสอบ/ระบบนําสํงสถติิผู๎เข๎าสอบ/ประเภทการสอบ O-NET 

8. กํากับให๎มีการตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบและแบบทดสอบให๎ครบถ๎วนเพ่ือรักษาผลประโยชน๑
ให๎กับผู๎เข๎าสอบ  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผู๎เข๎าสอบให๎ปลอดภัยและนําสํงศูนย๑สอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแตํละวัน (ห๎ามเก็บกลํองบรรจุซองกระดาษคําตอบไว๎ที่สนามสอบ)  

9. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ และ
กํากับการเบิกจํายคําตอบแทนการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ รวมทั้งการสํงมอบเอกสารการจัดสอบและ
หลักฐานทางการเงินให๎ศูนย๑สอบ 

10.  สรุปผลพร๎อมบทลงโทษรํวมกับตัวแทนศูนย๑สอบในกรณีที่มีเหตุการณ๑ทุจริตหรือ สํอวําจะมีการทุจริต
ในห๎องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช๎แบบฟอร๑มสําหรับผู๎ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบเพ่ือเสนอให๎ สทศ. 
พิจารณาตํอไป 

 

กรรมการกลาง  มีหน๎าที ่
1.  ศึกษาและทําความเข๎าใจขั้นตอนการดําเนินการจัดสอบจากคูํมือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน๑การจัดสอบ 
2.  ดําเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และใบเซ็นชื่อผู๎เข๎าสอบเพ่ือมอบ 

ให๎กรรมการคุมสอบ 
3. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-สํงซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบและ 

ใบเซ็นชื่อผู๎เข๎าสอบ 
4. ตรวจนับจํานวนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให๎ครบถ๎วนตามจํานวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อ 

ผู๎เข๎าสอบ (สทศ.๒ และ สทศ.๓) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแตํละวิชา 
5. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู๎เข๎าสอบที่มาติดตํอในเรื่องตํางๆ 
6. รับรายงานตัวผู๎เข๎าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆ) โดยอํานวย       

ความสะดวกในการแจ๎งห๎องสอบ และรายละเอียดตําง ๆ เกี่ยวกับการสอบ เชํน ระเบียบการเข๎าสอบ ตาราง
สอบ ให๎กับผู๎เข๎าสอบ 

7. จัดเตรียมเอกสารตํางๆ เชํน แบบฟอร๑มสําหรับผู๎ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร๑มคําขอแก๎ไขข๎อมูล 
8. บรรจุซองกระดาษคําตอบใสํกลํองบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ สทศ. เพ่ือเตรียมสํงมอบให๎ศูนย๑สอบ 
9. รวบรวมเอกสารการจัดสอบตํางๆ โดยนําสํงให๎ศูนย๑สอบ เพ่ือสํงให๎ สทศ.   
10. ชํวยควบคุมห๎องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไมํเพียงพอ 
11. เป็นผู๎ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ และอํานวยความสะดวกในด๎านตํางๆ กับบุคลากร

ภายในสนามสอบ 
12. ทําหน๎าที่ในการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลการสอบ ข๎อปกิบัติในการสอบและเรื่องประชาสัมพันธ๑

ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการตรวจ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าสนามสอบ 
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กรรมการคุมสอบ  มีหน๎าที ่
1.   ศึกษาและทําความเข๎าใจขั้นตอนการดําเนินการจัดสอบจากคูํมือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน๑การจัดสอบ  
2. กํากับการสอบให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งภายในห๎องสอบและบริเวณใกล๎เคียง โดยยึดถือ 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคูํมือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
4.  ควบคุมมิให๎ผู๎เข๎าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทําการทุจริตในระหวํางการสอบ 
5.  กรณีที่สงสัยวําจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให๎รายงานหัวหน๎าสนามสอบทราบทันที

และห๎ามบุคคลที่ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎าไปในบริเวณห๎องสอบ 
6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไมํให๎บุคคลอื่นหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
7.  ตรวจนับจํานวนกระดาษคําตอบและแบบทดสอบให๎ถูกต๎องและครบถ๎วนตามใบเซ็นชื่อผู๎เข๎าสอบ 

(สทศ.๒ และ สทศ.๓) 
8.  ตรวจสอบการกรอกข๎อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู๎เข๎าสอบที่หัวกระดาษคําตอบ

ให๎เรียบร๎อยและถูกต๎อง 
9.  รักษากระดาษคําตอบและแบบทดสอบของผู๎เข๎าสอบไมํให๎สูญหาย และต๎องนําสํงกรรมการกลาง/

หัวหน๎าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตํละวิชา  
 

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
   1. ดูแล รักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือบาดเจ็บของผู๎เข๎าสอบและบุคลากรภายในสนามสอบ 

2. เป็นผู๎ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ และอํานวยความสะดวกในด๎านตํางๆ กับบุคลากรภายใน
สนามสอบ 

3. ทําหน๎าที่ในการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลการสอบ ข๎อปกิบัติในการสอบและเรื่องประชาสัมพันธ๑ตํางๆ 
ที่เก่ียวข๎องกับการตรวจ 

 

นักการภารโรง/ฝ่ายอาคารสถานที่/จัดสนามสอบ มีหน๎าที่ 
1. ศึกษาและทําความเข๎าใจขั้นตอนการดําเนินการจัดสอบจากคูํมือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน๑การจัดสอบ 
2. จัดเตรียมสถานที่สอบให๎เรียบร๎อยกํอนวันทําการทดสอบ จัดเตรียมโต๏ะ เก๎าอ้ี ในห๎องสอบตาม 

แผนผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ๑ เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการสอบให๎เรียบร๎อย  
4.  ดําเนินการติดสติ๊กเกอร๑ข๎อมูลผู๎มีสิทธิ์สอบบนโต๏ะสอบ ติดรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบ และเอกสาร         

การสอบอ่ืน ๆ ที่บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ของสนามสอบและหน๎าห๎องสอบ 
5.   อํานวยความสะดวกให๎กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยดําเนินการตําง  ๆตามที่ได๎รับการร๎องขอ 
6.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าสนามสอบ 
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ทั้งนี้ให๎ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งในแตํละตําแหนํง ได๎ศึกษาคูํมือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O–NET) ปีการศึกษา 2564 สําหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ อยํางละเอียดและดําเนินการปฏิบัติ
หน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายและข๎อปฏิบัติตามที่ สทศ. กําหนดอยํางเครํงครัด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้ เป็นต๎นไป  
                 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 



[ 109 ] 
 

 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดบัสนามสอบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัเชยีงราย 
……………………….. 

ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับ ค าสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ที่ ๑๐๙/๒๕๖๔ และ ๑๑๐/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นคณะท างานศูนย์สอบ และประธาน
ศูนย์สอบนั้น   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ระดับสนามสอบ ดังนี้ 
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ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 
1. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ประสาร สมประสงค ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียน ท. 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาง พินพิมพ์ดาว ไชยพลี คร ู โรงเรียน ท. 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) กรรมการกลาง 
3 นางสาว กิตติวรา เชียงค า คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาง กานต์ชนิต เกษมสุข คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาย กานต์ สิงห์ไชย คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาย วัชระ ค ามูล คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาย ฤทธิเดช   ยาม ี ครอัูตราจ้าง โรงเรียน ท. 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) พยาบาล 
8 นาย แดง ศรีแก้ว ภารโรง โรงเรียน ท. 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นักการภารโรง 

2. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุนัน  สมสีดา ผู้อ านวยการ โรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮอ่) หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว ปวีณา  ฟองมูล คร ู โรงเรียนอบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮอ่) กรรมการกลาง 
3 นางสาว พัชรี    ชัยรัตน์ คร ู เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว สุภาวรรณ สมณา คร ู เทศบาล ๑ (ป่าก่อด า) กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว บงกช เจริญศิลป์ คร ู โรงเรียนอบต.ทรายขาว (บา้นท่าฮ่อ) พยาบาล 

3. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนวัฒนศึกษา 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง อรทัย ชุมพลกุล ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัฒนศึกษา หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาง รักษิณา ชัยมาลา ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการกลาง 
3 นาง ปราณปริยา อุดสม ครู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว ฉัตรสุดา แสงทอง ครู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว วราภรณ์ กรุงธน ครู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นางสาว นารีรัตน์ สันก าแพง ครู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นางสาว ศรัญญา ตาวงศ์ ครู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นางสาว สรัลชนา เป็งเขียว ครู โรงเรียนศริิมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นาง หฤทัย มนปัญญา ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา พยาบาล 
10 นาย พานชัย ปัญโญใหญ่ นักการ โรงเรียนวัฒนศึกษา นักการภารโรง 
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4. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาย เอนก กันทา คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการกลาง 
3 นาย อภิชาต บุญเลิศ คร ู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาย โกเวทย์ มนปัญญา คร ู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาย ศราวุฒิ มูลกลาง คร ู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาย อดิวัฒน์ แรงดีประเสริฐ คร ู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาย ลิขิต บุญเลิศ คร ู โรงเรียนวัฒนศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นาง กัญชพร อภิวงค์ คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นาย วิสาร โตบันลือภพ คร ู โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) กรรมการคุมสอบห้อง 4 

10 นาย ธนวินท์ เงินชุ่ม ครูอัตราจ้าง เทศบาล 2 (สามัคครีาษฎร์รังสรรค์) กรรมการคุมสอบห้อง 4 
11 นาง พัทยา วรรณสอน คร ู เทศบาล 2 (สามัคครีาษฎร์รังสรรค์) กรรมการคุมสอบห้อง 5 
12 นาย สมยศ ภูเขียว คร ู เทศบาล 2 (สามัคครีาษฎร์รังสรรค์) กรรมการคุมสอบห้อง 5 
13 นาง มยุรี สุตาต๊ะ คร ู เทศบาล 2 (สามัคครีาษฎร์รังสรรค์) กรรมการคุมสอบห้อง 6 
14 นาง มานิดา นาคประดิษฐ์ คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี กรรมการคุมสอบห้อง 6 
15 นาง จินตราพร สุวรรณชัยรบ คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พยาบาล 
16 นางสาว ฐิติพร สกุลปราโมทย์ คร ู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี นักการภารโรง 

 
5. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 

 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ  
2 นาง วินัส โอภาสนิรัติศัย คร ู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการกลาง 
3 นาย ยุทธ์ณรงค ์ แสนค าลือ คร ู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาง ชงโค บัวระพันธ์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาง เกศมณี ลัทธิเดช คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาง ศุภกานต์ ศรีเมือง คร ู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาย วราวุฒ ิ วงค์น้อย คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นาง วรางคณา ฉันทะ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นาง นิภาพร ผ้าเจริญ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 

10 นางสาว อังคณา ฮ่วนสกุล คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 
11 นางสาว ประภาพร โคบายาชิ คร ู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พยาบาล 
12 นาง วิรัตน์ ทาทอง นักการ  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นักการภารโรง 
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6. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนเทศบาล 5  เด่นห้า 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาย วีระกุล สุขสบาย ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการกลาง 
3 นางสาว รมิดา ใจสืบ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาง ปริยานุช อภัยโรจน์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาย พีรศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาย ณัฏฐกิจติ์พล ขาวฟอง ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาง จันทนา ทาวิรัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นาง พิรุณรัตน์ นันตา ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นางสาว พัชรินทร์ เตชะ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 

10 นาย อนุพงศ์ เทพเสน ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 
11 นางสาว ณปภัช รัตนพรนภาพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 5 
12 นางสาว อุมาพร อภิไชย ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 5 
13 นาง นพมาศ วงค์ใหญ่ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 6 
14 นาย จักรกิจ รับงาน ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 6 
15 นางสาว สุพิชา ห้อธิวงศ ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พยาบาล 
16 นาย ภานุพงศ์ จันทร์มา นักการ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นักการภารโรง 

 

7. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ประชวน เขื่อนเพชร ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย หัวหน้าสนามสอบ  
2 นาย วิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการกลาง 
3 นาง สมปรารถนา  พงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการกลาง 
4 นาง วลีรัตน์ อุดมธีรสกุล ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการกลาง 
5 นางสาว เกศรา เทพมณี ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการกลาง 
6 นาย สุริยา  พรหมมินทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการกลาง 
7 นาง ศุภนิชญา ใจแช่มชื่นมากยิ่ง ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 1 
8 นาย พีรพัฒน์ ขุนซาง ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 1 
9 นาง รัชฎาพร มาลีรัตน์ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 2 

10 นางสาว พรประภา ติวาทิน ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 2 
11 นาง เครือวัลย์ ตั้งจินตวิวัฒน์ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 3 
12 นาง จิณณ์ณิชา สมุดความ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 3 
13 นาง รุ่งนภา ช่วยเกื้อ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 4 
14 นางสาว นุชนรี ขมหวาน ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 4 
15 นางสาว คมคาย จูหว้า ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 5 
16 นาง สิริกุล ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 5 
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7. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ต่อ) 
 

17 นาง วาสนา ขัดชุมภู ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 6 
18 นาย วิทยา ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 6 
19 นาง ชนกพร ปัญโญ ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 7 
20 นางสาว ธิติพร ธิริยา ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 7 
21 นางสาว ซอนเนีย มานูเอล่า อัลบิสเซอร์ ครู โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ กรรมการคุมสอบห้อง 8 
22 นางสาว ดลฤดี ชาวล้อม ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 8 
23 นางสาว ฐิติมา ภู่พวง ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 9 
24 นาง ชุติกาญจน์ ปัญญาทิพย์ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 9 
25 นาง ณัฐฐาพร   วงศ์จันทร์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 10 
26 นาย กีรติ พิสัยเลิศ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
27 นาย ทรายทอง กันทะวงค์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 11 
28 นางสาว วนิดา วิลา ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 11 
29 นางสาว จุฑามาศ ไชยพูน ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 12 
30 นางสาว วลัยภรณ ์ บุญธิมา ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 12 
31 นาย พิทยากร ยองขอด ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 13 
32 นางสาว เสาวนีย์ สกุลจรรยา ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 13 
33 นาย สุพิเชษฐ์ ปานลักษณ์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 14 
34 นาย นพดล ทะกัน ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 14 
35 นาย สุเทพ วราโชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 15 
36 นางสาว ธัญรดา จินดาธรรม ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 15 
37 นาง สมศรี นุกิจอนันต์ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 16 
38 นางสาว กมลชนก แบสิ่ว ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 16 
39 นางสาว สุริศา ปรารมถ์ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 17 
40 นางสาว  กนกวรรณ  ฐานะธนนิตย์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 17 
41 นาย อานนท์ จาดิ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 18 
42 นางสาว อภิญญา ภูมิรินทร์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย กรรมการคุมสอบห้อง 18 
43 นาย อนุวัฒน์ สมเครือ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 19 
44 นาย ณรงค์ศักดิ ์ ไชยวารินทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 19 
45 นาย ดุษิต จินดาธรรม ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 20 
46 นางสาว ศิริพร มุงเมือง ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 20 
47 นาย อนุสิทธิ์ ปันแก้ว ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 21 
48 นาย ภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน ์ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 21 
49 นางสาว รตนพร ค าทา ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 22 
50 นางสาว จิรัชญา กุลเดชสันติ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 22 
51 นาง จารุณี ติรักษา ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 23 
52 นางสาว แววดาว แก้วยศ ครู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 23 
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7. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ต่อ) 
53 นางสาว ธนาภรณ์ มะณีสร คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 24 
54 นาง ทิพยวรรณ์ แปงหล้า คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 24 
55 นางสาว จุฑาพิชญ์ ชัยพันธุ์ คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 25 
57 นาย เกียรติศักดิ์ ริดวิชัย คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 25 
58 นาย พิพัฒน์พงศ์ รุ้งดี คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 26 
59 นางสาว ณัฐณิชา ใจสุข คร ู โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท กรรมการคุมสอบห้อง 26 
60 นาง ดิ่งธิวา ธรรมวัง คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พยาบาล 
61 นาง รวง วงค์ยอด แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักการภารโรง 
62 นาง อรวรรณ ใจเขียว แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักการภารโรง 
63 นางสาว ทิพย์มาลี วงค์รินทร์ แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักการภารโรง 
64 นาง ชวนพิศ เสนาโปธ ิ แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักการภารโรง 

8. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย วิชัย ส่องแสง ผู้อ านวยการ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา หัวหน้าสนามสอบ  
2 นาง ประภัสสร มิชัยยา คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการกลาง 
3 นางสาว โชติกา ชัยชนะ คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการกลาง 
4 นาย ประกาศิต กันธิยะ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐรีพร โพธิ์ดง คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
6 นางสาว เปรมฤดี ไชยรัตน์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นางสาว ณัฐริกานต์ สมเป็ง คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
8 นางสาว ณัฐภรณ์ ขันแก้ว คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นางสาว เกตน์สิรี พรหมทัศน์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 

10 นาย พุฒิพงษ์ อ่อนเขียว คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 
11 นางสาว พิมพ์ชนก รักแม่ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 
12 นางสาว สุรีย์ ใจอด คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 5 
13 นางสาว จารุวรรณ มลคลดี คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 5 
14 นางสาว พิชามนธุ์ บุญธรรม คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 6 
15 นางสาว วีณา ค ามงคล คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 6 
16 นาย วุฒิชัย ลาวัณย ์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 7 
17 นางสาว ดุษฎี พงษ์ตานี คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 7 
18 นาย หรัณย์ สวนโพธิ ์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 8 
19 นางสาว ศิวาพร วงค์ชัยขันธ์ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 8 
20 นาง ดวงสมร ภาระ คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 9 
21 นางสาว สิริพรรณ วังมณี คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 9 
22 นางสาว หทัยชนก เสาร์แก้ว คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 10 
23 นางสาว วรางคณา ปินตา คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 10 
24 นาย ศุภกิจ สักแกแก้ว คร ู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 11 
25 นางสาว มยุรา สุวรรรณชะตัน    คร ู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า กรรมการคุมสอบห้อง 11 
26 นางสาว มนต์นิภา กันทะสุข คร ู โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา พยาบาล 
27 นาย อ๊อด ยังกัง นักการ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา นักการภารโรง 
28 นาย อ านวย โปธรรม นักการ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา นักการภารโรง 
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9. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สนามโรงเรียนสันติวิทยา 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว กรพินธุ์ ดาวดี ผู้อ านวยการ โรงเรียนสันติวิทยา หัวหน้าสนามสอบ  
2 นาย ภานุมาส สุริยะโชติ คร ู โรงเรียนสันติวิทยา กรรมการกลาง 
3 นาย กิษกินต์ เบิกบาน คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาย อิสรกร แสนปัญญา คร ู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว นฤมล  พ่ึงปัญญา คร ู โรงเรียนสันติวิทยา พยาบาล 

10. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ศราวุธ   สุตะวงค์ ผู้อ านวยการ โรงเรียน อบจ.เชียงราย หัวหน้าสนามสอบ  
2 นาง น้ าผึ้ง สาธรรม ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย กรรมการกลาง 
3 นาย ปฐว ี ละม้าย ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาย ชาติ หมีเอ่ียม ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาย อุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาย อัจฉริยดนย์ กันทะยศ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาย ณัฐวัฒน์ หวังกีรติกุล ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นาย ภัทรศาสตร์ สวรรค์พรม ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นาย ศรันยู ผิวนวล ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 

10 นาย ธีรเดช เดชายุทธวงค ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 4 
11 นาย สิริวัฒน ์ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 5 
12 นาย อินทวงศ์ ต่อสติ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 5 
13 นาย นเรศ ดวงทิพย์ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 6 
14 นาย สุรศักดิ์ สุวรรณ ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กรรมการคุมสอบห้อง 6 
15 นาย อิศราพงษ์ หน่อค า ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย พยาบาล 
16 นาย ธนิชสร   กวนสีลา ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย นักการภารโรง 
17 นาย ปิยพัฒน์ แง่พรม ครู โรงเรียน อบจ.เชียงราย นักการภารโรง 

11. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย พินิจพล พรมวงค์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาย ชัยวุฒิ   จันต๊ะนาเขต ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) กรรมการกลาง 
3 นาย ธนารักษ์ รอนยุทธ ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮอ่) กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว นฤมล สายฉลาด ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮอ่) กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว นิษฐา จันเรือง ครู   โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) พยาบาล 
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12. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาง นพร พรหมเสน ผู้อ านวยการ โรงเรียนเซนต์มารีอา  หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว ทิพย์วลัย ใหม่วงส์ คร ู โรงเรียนเซนต์มารีอา  กรรมการกลาง 
3 นาง เอมิกา พันธกิจปฐมกุล คร ู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาง กาญจนา วิเศษธร คร ู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว อัมรา มุ่งมิตรภาพ คร ู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาย สมพล อรุณเบิกฟ้า คร ู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นางสาว ทิพย์วลัย ใหม่วงส์ คร ู โรงเรียนเซนต์มารีอา  พยาบาล 
8 นาง สมสาย เป็งเรือน นักการ โรงเรียนเซนต์มารีอา  นักการภารโรง 

13. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 บาทหลวง  เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว  จุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่ว ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการกลาง 
3 นาง พิชญ์ชิฌา ญาณรัตน์ ครู โรงเรียนปรินส์ฯ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว ภัทราพร เทพชุมภู ครู โรงเรียนเซนตม์ารีอา แมส่รวย กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว นราวดี  ลาพิตร ครู โรงเรียนปรินส์ฯ กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นางสาว จุฬารัตน์ จันทร์เต็ม ครู เซนต์มารีอา แม่สรวย กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาย วันชัย ค าแดง ครู เซนต์มารีอา แม่สรวย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นาย ประทีป อินสว่าง ครู เซนต์มารีอา แม่สรวย กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นางสาว เรวดี อินทา ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ พยาบาล 

10 นาง สงกานต์ ปัญญาอ้าย พนักงาน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ นักการภารโรง 

14. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ปฏิญญา อินทะวัง ผช. ผู้อ านวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาย วิทวัส  มะตะแสง ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการกลาง 
3 นาย ทนงศักดิ์ ปาติ๊บ ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว วารีณา พรมมารัตน์ ครู โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาง ยอดขวัญ ทิพย์นพคุณ ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พยาบาล 

15. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนปิยะพรพิทยา 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย รัชพล ศรีธรรม ผู้อ านวยการ โรงเรียนปิยะพรพิทยา หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว รัชนันท์ วงศ์หลวง ครู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการกลาง 
3 นางสาว นูรียะ มะโร๊ะ ครู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว ปิยะวรรณ รู้อ่าน ครู โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว หนึ่งหทัย สีมะ ครู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นางสาว สุรารักษ์ วัยฉิมพลี ครู โรงเรียนนานชาติเกนส์วลิล ์ กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นางสาว ฐิติพร เภาทอง ครู โรงเรียนปิยะพรพิทยา พยาบาล 
8 นาย ยุทธนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักการฯ โรงเรียนปิยะพรพิทยา นักการภารโรง 



[ 117 ] 
 

16. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนศิวิไลพิทยา  

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย มูฮ ามัด เจะมี ผู้อ านวยการ โรงเรียนศิวิไลพิทยา หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาย สหภาพ แซ่ย้า ครู โรงเรียนศิวิไลพิทยา กรรมการกลาง 
3 นาย จิรวัฒน์ เทพสุรินทร์ ครู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว อชิรญา จัดของ ครู โรงเรียนปิยะพรพิทยา กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว นูรุนฮูดา นิสาและ คร ู โรงเรียนศิวิไลพิทยา พยาบาล 

17. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย ทวี ผิวผ่อง ผู้อ านวยการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว สุธีรา ทาเนตร คร ู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ กรรมการกลาง 
3 นางสาว อรกัญญา ช่างเขียน ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นางสาว อนันยา ทิพย์ลุ้ย ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว จิรายุ สุริยะ ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นางสาว กนกกาญจน์ หมอยา ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นางสาว วัชรากร เมฆสินธุ์ คร ู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ พยาบาล 
8 นาง ทับทูน จอมสวรรค์ นักการฯ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ นักการภารโรง 

18. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) 
ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุรกิจ มะโนชัย ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาล ฯ   หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว จีราวรรณ มะโนศิลา คร ู โรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาล ฯ   กรรมการกลาง 
3 นาย ยอดชัย ชัยถึง ครู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาย พงษ์พิพัฒน์  พระคุณวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาง จริยา   มณีวรรณ์ ครู โรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาล ฯ   พยาบาล 

19. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นาย สุริยา ทรงสันติ รอง ผอ.รร. โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป หัวหน้าสนามสอบ 
2 นางสาว สุวดี ขวัญธนเกียรติ์ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการกลาง 
3 นางสาว วรัชยาสริ ิ บัวผัด คร ู โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการคุมสอบห้อง 1 

4 นางสาว ชนากานต์ มณีวรรณ คร ู  โรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาลฯ   กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นางสาว สุนิสา สกุล คร ู โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นางสาว ภาวิณี สะอาด คร ู โรงเรียนเทศบาลต าบลป่าตาลฯ   กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นาง พรวิจิตร ทรงสันติ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป พยาบาล 
8 นาย สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป นักการภารโรง 
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20. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนลูกรักเชียงของ 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว ทัศพร แกล้วกล้า ผู้อ านวยการ โรงเรียนลูกรักเชียงของ หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาย ธนกฤต ดาทอง คร ู โรงเรียนลูกรักเชียงของ กรรมการกลาง 
3 นาย ประสงค์ เลิศธนาเกียรติ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาย ชาติชัย  ชาญชนวุฒ ิ คร ู โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาย บุญญินท์ นาแพร่ คร ู โรงเรียนลูกรักเชียงของ พยาบาล 

21. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สนามโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ต าแหน่งในสนามสอบ 
1 นางสาว อัยวรมณย์ ธีร์ตระกูล ผู้อ านวยการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ 
2 นาง จันทร์แรม ใจตรง คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการกลาง 
3 นางสาว กนกรัตน์ อุตะมะ ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย ์ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
4 นาย พลากร ขายเครื่องเทศ ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย ์ กรรมการคุมสอบห้อง 1 
5 นาง ชนาภรณ ์ อินทะมูล ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย ์ กรรมการคุมสอบห้อง 2 
6 นาง วิรัญญา สุเมธาลังการ ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 2 
7 นางสาว วรรณกานต์ ชอบจิตต์ ครู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย ์ กรรมการคุมสอบห้อง 3 
8 นาย วิทยา นาติ๊บ ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการคุมสอบห้อง 3 
9 นางสาว นภัทร สอนศรี คร ู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม พยาบาล 
10 นางสาว นุชนาฎ โตพุ่ม ครู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม นักการภารโรง 
 

 โดยให้คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที ่

๑. ประสานงานกับศูนย์สอบและด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 
๒. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่ โดยก ากับการจัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์

ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งก ากับให้มีการติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสารการสอบอ่ืนๆ                   
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

3. ท าหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบแต่ละวิชาในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบก่อนเวลา
สอบตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามก ากับการเปิดกล่อง 

4. จัดให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สอบเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบและ
ให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  

5.  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด 

6.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจ าสนามสอบในกรณี บกพร่องต่อ
หน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ  

7.  รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทางระบบน าส่งสถิติผู้เข้าสอบ ผ่านทาง HYPERLINK www.niets.or.th /
เมนูการจัดสอบ/ระบบสารสนเทศการจัดสอบ/ระบบน าส่งสถิติผู้เข้าสอบ/ประเภทการสอบ O-NET 
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8. ก ากับให้มีการตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ให้กับผู้เข้าสอบ  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบให้ปลอดภัยและน าส่งศูนย์สอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน (ห้ามเก็บกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ)  

9. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสอบระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ และ
ก ากับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ รวมทั้งการส่งมอบเอกสารการจัดสอบและ
หลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบ 

10.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบในกรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือ ส่อว่าจะมีการทุจริต
ในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบเพ่ือเสนอให้ สทศ. 
พิจารณาต่อไป 

กรรมการกลาง  มีหน้าที ่
1.  ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
2.  ด าเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือมอบ 

ให้กรรมการคุมสอบ 
3. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและ 

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
4. ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อ 

ผู้เข้าสอบ (สทศ.๒ และ สทศ.๓) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
5. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ 
6. รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ) โดยอ านวย       

ความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตาราง
สอบ ให้กับผู้เข้าสอบ 

7. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมูล 
8. บรรจุซองกระดาษค าตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบกลับ สทศ. เพ่ือเตรียมส่งมอบให้ศูนย์สอบ 
9. รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่างๆ โดยน าส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ.   
10. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
11. เป็นผู้ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับบุคลากร

ภายในสนามสอบ 
12. ท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ ข้อปกิบัติในการสอบและเรื่องประชาสัมพันธ์

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที ่
1.   ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
2. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง โดยยึดถือ 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
4.  ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ 
5.  กรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันที

และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องสอบ 
6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
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7.  ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
(สทศ.๒ และ สทศ.๓) 

8.  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบที่หัวกระดาษค าตอบ
ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

9.  รักษากระดาษค าตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบไม่ให้สูญหาย และต้องน าส่งกรรมการกลาง/
หัวหน้าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  

 

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
   1. ดูแล รักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือบาดเจ็บของผู้เข้าสอบและบุคลากรภายในสนามสอบ 

2. เป็นผู้ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับบุคลากรภายใน
สนามสอบ 

3. ท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ ข้อปกิบัติในการสอบและเรื่องประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจ 

 

นักการภารโรง/ฝ่ายอาคารสถานที่/จัดสนามสอบ มีหน้าที่ 
1. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
2. จัดเตรียมสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันท าการทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสอบตาม 

แผนผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย  
4.  ด าเนินการติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสาร         

การสอบอ่ืน ๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
5.   อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยด าเนินการต่าง  ๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
6.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

  

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละต าแหน่ง ได้ศึกษาคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O–NET) ปีการศึกษา 2564 ส าหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ อย่างละเอียดและด าเนินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อปฏิบัติตามท่ี สทศ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
                 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดบัสนามสอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบกับค าสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
ที่ ๑๐๙/๒๕๖๔ และ ๑๑๐/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 256๔ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
และกรมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                
จึงประกาศ แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ระดับสนามสอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนี้ 
1.1  ล าดับที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย จาก นางอัมพรรณ ค าตา ต าแหน่ง ครู 

โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย ท าหน้าที่ พยาบาล เป็น นางนงลักษณ์  สินเปียง ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเซนต์มารีอา 
แม่สรวย ท าหน้าที่ พยาบาล  

1.2  ล าดับที่ 9 สนามสอบ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  จาก นางอรพรรณ ปู่เงิน ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา  ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 4 เป็น นางอัมพรรณ ค าตา ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
พิทักษ์เกียรติวิทยา ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 4 

1.3  ล าดับที่ 13 สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จาก นางสุพัตรา เนตรนพรัตน์  
ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ท าหน้าที่ พยาบาล เป็น นายฐณัฐพนต์  บัวจ า ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว ท าหน้าที่ พยาบาล  

1.4 ล าดับที่ 4 สนามโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จาก นางสาว สุวิมล  แซวอ  ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบห้อง 1  เป็น นายธนพล  ดวงทิพย์  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่  
กรรมการคุมสอบห้อง 1 

1.5 ล าดับที่ 6 สนามโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จาก นายสิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์ ต าแหน่งคร ู 
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา  ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 2 เป็น นายธนกร พิลึก ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่  
ท าหน้าทีก่รรมการคุมสอบห้อง 2 

1.6 ล าดับที่ 1 สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) จาก นายสุนัน  สมสีดา  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ  เป็น นายธีระวัฒน์ นามสุข ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ   

1.7 ล าดับที่ 2.......... 
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1.7 ล าดับที่ 2 สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) จาก นางศิริพร พรหมเทศ ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ กรรมการกลาง  เป็น นางสาวปวีณา ฟองมูลต าแหน่ง ครู โรงเรียน 
อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ กรรมการกลาง   

1.8 ล าดับที่ 5 สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  จาก นางสาวสิรีธร อภิธนัง ต าแหน่ง 
ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ พยาบาล  เป็น นางสาวบงกช เจริญศิลป์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียน 
อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ พยาบาล   

1.9  ห้องสอบที่ 3 สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จาก นางภคภรณ์ กรณ์ไชยกิติ 
ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบ เป็น นางเสาวลักษณ์ ทาทอง ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบ 

1.10  ห้องสอบที่ 1 สนามสอบ โรงเรียนวรรณศรวิทยา จาก นางเพ็ญศรี เชิงวัชรกุล  ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ  และนายไกรลาส  ไชยนิสงค์  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของท าหน้าที่ 
กรรมการคุมสอบห้อง 1 เป็น นางสาววดาล   ก้อนราช  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนวรรณศรวิทยา และ นางสาวตะวันฉาย 
แสนสาร ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 1 

1.11  สนามสอบ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย  จาก นางอัมพรรณ ค าตา ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย ท าหน้าที่ พยาบาล เป็น นางสาวทิพย์วลัย  ใหม่วงส์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเซนต์มารีอา 
แม่สรวย ท าหน้าที่ พยาบาล  

1.12  ล าดับที่ 7 สนามโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา จาก นายนรพนธ์ สมน้อย ต าแหน่ง ครู  
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ท าหน้าที่ พยาบาล เป็น นางสาวเกวลิน  วังเอ้ย  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเหมืองง่า
พิเศษวิทยา ท าหน้าที่ พยาบาล 

1.13 ล าดับที่ 6 สนามโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จาก นายสิทธิพงษ์ ชูนราทิพย์ ต าแหน่งครู  โรง
เรียนสหศาสตร์ศึกษา  ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 2 เป็น นายธนกร พิลึก ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่  
ท าหน้าที่กรรมการคุมสอบห้อง 2 

1.14 ล าดับที่ 2 สนามโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล จากนายอดิศักดิ์  
น้อยหมอ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล  ท าหน้าที่ กรรมการกลาง                   
เป็น นายศรีค ารุ้ง  จุฬะอาด ต าแหน่ง ครู โรงเรียน เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล   ท าหน้าที่ 
กรรมการกลาง  

1.15  ล าดับที่ 10 สนามโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จากเดิม นางสาวรุ่งทิวา โด่งดัง ต าแหน่ง ครูโรงเรียน
วัฒนศึกษา ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 4  เป็น นางล าดวน กิจเจริญพัฒนา ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา   
ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 4 

1.16  ล าดับที่ 11 สนามโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จากเดิม นางอรจิรา  กาวี  ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
วัฒนศึกษา ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 5  เป็น นางกรรณิการ์  ค ามะนาม ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา     
ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 5 
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ข้อ 2  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังนี้ 
2.1  ล าดับที่ 1 สนามสอบโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จาก บาทหลวง เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ท าหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ เป็น บาทหลวง เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  

2.2  ล าดับที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย จาก นางสาวทิพย์วลัย ใหม่วงส์   
ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย ท าหน้าที่ พยาบาล เป็น นางนงลักษณ์ สินเปียง ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
เซนต์มารีอา แม่สรวย  

2.3  ล าดับที่ 21 สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 6 ห้องสอบที่ 8 จาก นางสาวสุทธิ สุขสถาน
ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเตียนไพศาลศาสตร์ ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบห้อง 8  เป็น นางสาวซอนเนีย  มานูเอล่า อัลบิสเซอร์ 
ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเตียนไพศาลศาสตร์  

2.4 ล าดับที่ 2 สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) จาก นางศิริพร พรหมเทศ ต าแหน่ง 
ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ กรรมการกลาง เป็น นางสาวปวีณา ฟองมูลต าแหน่ง ครู โรงเรียน 
อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)   

2.5 ล าดับที่ 5 สนามโรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) จาก นางสาวบงกช เจริญศิลป์ 
ต าแหน่ง ครู โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)  ท าหน้าที่ พยาบาล  เป็น นางสาวสิรีธร อภิธนัง ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียน อบต.ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)   

2.6  ห้องสอบที่ 6 สนามสอบโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จาก นางมานิดา นาคประดิษฐ์ ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบ เป็น นายอนุรักษ์  เชื้อเมืองพาน ต าแหน่ง ครู โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  

2.7  ล าดับที่ 7 สนามสอบ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย จาก นางนงลักษณ์ สินเปียง ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย ท าหน้าที่ พยาบาล เป็น นางพัชรี  สารพัตร์ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย  

2.8  ล าดับที่ 3 สนามสอบโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จาก นายอภิชาต  บุญเลิศ ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
วัฒนศึกษา ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบ เป็น นายชวนชิต  จันทาพูน ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา  

2.9  ล าดับที่ 4 สนามสอบโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จาก นายโกเวทย์  มนปัญญา ต าแหน่ง ครู โรงเรียน
วัฒนศึกษา ท าหน้าที่ กรรมการคุมสอบ เป็น นางรักษิณา  ชัยมาลา ต าแหน่ง ครู โรงเรียนวัฒนศึกษา  

ข้อ ๓  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามค าสั่งนี้ ได้ศึกษาคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2564 ส าหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ อย่างละเอียดและด าเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อปฏิบัติตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 



ภาคผนวก ซ  รูปภาพประกอบการจัดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2564 
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7 กุมภาพันธ์  2565 รับข้อสอบO-NETปีการศึกษา 2564 
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10 กุมภาพันธ์  2565 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบO-NETปีการศึกษา 2564 
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11 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบO-NETปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 
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14 กุมภาพันธ์  2565 รับกล่องกระดาษค าตอบข้อสอบO-NET ปีการศึกษา 2564 
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15 กุมภาพันธ์  2565 ส่งกล่องกระดาษค าตอบข้อสอบO-NET ปีการศึกษา 2564 
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