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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศกึษา 2564 
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ค าน า 

  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564         
ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับ                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่  3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ของทุกโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ รายงานประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ ส่วนน า เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ และ ภาพการตรวจเยี่ยมสนามสอบของโรงเรียน
ทุกสังกัดในจังหวัดนครสวรรค์ 
 หวังเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานฉบับนีจ้ะสามารถเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ของทุกโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ในปีการศึกษาต่อไป 
 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
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ส่วนท่ี 1 ส่วนน า 

   การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) คือ การทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพือ่วัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน 51 มาตรฐานการเรียนรู ้
ครอบคลมุ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สงัคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(5) ภาษาอังกฤษ 

   มี วัตถุประสงค์   เพื่ อทดสอบความรู้ และความ คิดรวบยอดของนัก เรียน                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการเรยีนการสอนของโรงเรยีน เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 

  ปีการศึกษา 2563-2564 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019(COVID-19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้  

   นางศิริดา บุรชาติ ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
กล่าวถึงการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคนา 2019หรือ โควิด-19 สทศ.ได้ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นอกจากนี้ สทศ.ยังได้ออก
ประกาศ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ในการทดสอบทาง
การศึกษา โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสนามสอบ ส าหรับบุคลากรประจ าสนามสอบ 
และผู้เข้าสอบ  

  ปกีารศึกษา 2564 เนื่องจาก COVID-19 จึงได้ยกเลิกประกาศ เรื่อง นโยบายการ
สอบโอเน็ตเฉพาะในการทดสอบระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 ทั้งนี้การด าเนินการสอบโอเน็ตให้ถือเป็น
สิทธิส่วนของนักเรียนตามความสมัครใจ และเพื่อเกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาค จึงให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับนักเรียนช้ัน ม.1 
และ ม.4 ไม่น าผลคะแนนการทดสอบโอเน็ตมาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  

   แจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ัน ป.6 และระดับช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2568 ในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 



๒ 
 

  1. กรณีที่สนามสอบมีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนวันสอบ 
ขอให้ประธานศูนย์สอบ พิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการจัดสอบในสนามสอบนั้นได้หรือไม่ หาก 
สถานการณ์มีความรุนแรงมากจนไม่สามารถ จัดการทดสอบได้ ให้พิจารณางดการสอบในสนามสอบ
นั้น และขอให้ศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและกล่อง กระดาษค าตอบไว้ที่ศูนย์สอบ และ
ขอให้ทางศูนย์สอบจัดส่งกล่องกระดาษค าตอบและกล่องกากบาท กลับคืน สทศ. พร้อม กล่อง
กระดาษค าตอบของสนามสอบอื่นๆ  
   2. กรณีที่ศูนย์สอบพิจารณาหาโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบใหม่ได้ ให้น าเอกสารจัด
สอบกล่อง แบบทดสอบ และกล่องกระดาษค าตอบที่สนามสอบเดิม ไปใช่ในการด าเนินการจัดการ
ทดสอบที่สนามใหม่ และ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมสอบที่สนามสอบนั้นทราบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง 
   3. กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบได้ เนื่องจากติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID -19) ขอให้ระบุใน กระดาษค าตอบว่าขาดสอบ (ไม่มีผลกระทบต่อค่าสถิติของโรงเรียน)  
  4. ขอให้ศูนย์สอบสรุปรายงานข้อมูลสนามสอบที่มีการงดการสอบ หรือย้ายสนาม
สอบให้ สทศ.ทราบทันที และขอให้สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
สอบต่อไป 
  ได้มีประกาศเรื่องนโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แตด่้วยมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึง               
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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ส่วนท่ี 2  รายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 

ก าหนดการสอบ 
  12 กุมภาพันธ์ 2565  สอบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาอังกฤษ 
  13 กุมภาพันธ์ 2565  สอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
(1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาอังกฤษ 
  26-27 กุมภาพันธ์ 2565  สอบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(5) 
ภาษาอังกฤษ 
ปฏิทินการสอบ 

 
ตารางสอบ 
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ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
  1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มสีิทธ์ิสอบ 
  2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มสีิทธ์ิสอบ23 
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  3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสทิธ์ิสอบ 
  4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธ์ิสอบในวิชาน้ัน 
  5. ห้าม น าเครื่องมืออปุกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 
  6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 
  7. อนุญาต ให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น) 

ประกาศก าหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 
  ป.6 สอบ 12 ก.พ. 65  ประกาศผลสอบ 24 มี.ค. 65 
  ม.3 สอบ 13 ก.พ. 65  ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 65 
  ม.6 สอบ 26-27 ก.พ. 65  ประกาศผลสอบ 28 มี.ค. 65 

จ านวนนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ท่ีเข้าสอบ 

 

วิชา 

จ านวนผู้เข้าสอบ  

     หมายเหต ุป.6 

(จ านวนนักเรียน) 

ม.3 

(จ านวนนักเรียน) 

ม.6 

(จ านวนนักเรียน) 

ภาษาไทย 5,485 4,061 1,326  

ภาษาอังกฤษ 5,482 4,055 1,451  

คณิตศาสตร์ 5,481 4,061 1,423  

วิทยาศาสตร ์ 5,482 4,055 1,327  

สังคมศึกษา   1,427  

 

จ านวนโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีเข้าสอบ 

 

วิชา 

จ านวนโรงเรียน  

 หมายเหต ุป.6 ม.3 ม.6 

โรงเรียนในสังกัด สพป.นว. 1 88 21 -  
โรงเรียนในสังกัด สพป.นว. 2 143 42 1  
โรงเรียนในสังกัด สพป.นว. 3  126 26 -  
โรงเรียนในสังกัด สพม.นครสวรรค์ - 31 34  
โรงเรียนเอกชนในจงัหวัดนครสวรรค์ 20 6 6  
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โรงเรียนในสังกัดอุดมศึกษา 1 -   
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬาฯ 

- 1 1  

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- 5 7  

โรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

11 12 4  

หมายเหตุ  โรงเรียนในสงักัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯ และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ(องค์กรมหาชน) 
ไม่ได้รายงานผลการทดสอบ  

 ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ด าเนินการทดสอบ     
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                 
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 วันที่13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรัฐมนตรี                                                 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2563 โดยให้ถือว่าการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นสิทธิโดยเฉพาะของนักเรียนที่เข้า
รับการทดสอบ  ตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบ 

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 1  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมทุกระดับและทกุสงักัด  
 

ระดับ/สังกัด 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย 

ประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 
กระทรวงศึกษาธิการ 50.47 39.15 36.87 34.36 40.21 
ภาคกลาง 51.39 40.40 37.06 34.58 40.86 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 50.59 37.58 36.45 34.20 39.71 
ศธจ. นครสวรรค์ 50.78 39.14 36.78 34.39 40.27 
สพฐ. 49.98 35.51 36.05 33.45 38.75 
สพป. 49.98 35.51 36.05 33.45 38.75 
สช. 53.84 48.85 39.21 36.95 44.71 
สกอ. 55.01 49.07 41.45 40.74 46.57 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44.26 31.17 32.53 31.68 34.91 
สพป.นว1 51.61 39.79 38.86 34.54 41.20 
สพป.นว2 48.58 33.19 34.78 33.06 37.40 
สพป.นว3 50.69 34.99 35.27 32.98 38.48 
  

 จากตารางที่  1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้ นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในระดับ ศธจ. นครสวรรค์ สูงกว่า
ในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ทุกวิชา และสูงกว่าระดับประเทศ ในวิชาภาษาไทยและวิชา
วิทยาศาสตร์ 

เมื่อพิจารณารายสังกัด รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  1) โรงเรียนสังกัด สกอ. โรงเรียน
สังกัด สช. และโรงเรียนสังกัด สพป. นว. 1 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 18 และระดับประเทศ และ 2) โรงเรียนสังกัดอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ ศธจ. 
นครสวรรค์ 
 
ตารางท่ี 2    แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3               

ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมทุกระดบัและทุกสังกัด  
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ระดับ/สังกัด 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย 

ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 
กระทรวงศึกษาธิการ 51.62 31.21 24.62 31.55 34.75 
ภาคกลาง 52.61 31.78 24.74 31.69 35.21 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 49.22 29.19 23.14 30.54 33.02 
ศธจ. นครสวรรค์ 50.96 30.74 24.18 31.42 34.33 
สพฐ. 51.48 30.77 24.82 31.69 34.69 
สพม. 53.91 33.17 27.16 32.87 36.78 
สพป. 46.59 25.99 20.13 29.35 30.52 
สช. 52.61 33.25 24.12 32.10 35.52 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44.90 26.04 19.16 28.01 29.53 
สถาบันพลศึกษา 44.16 27.74 21.61 30.28 30.95 
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 38.55 25.36 19.85 27.99 27.94 
สพป.นว1 45.69 24.72 20.63 29.25 30.07 
สพป.นว2 46.38 26.08 19.87 29.27 30.40 
สพป.นว3 48.11 26.79 20.60 29.69 31.30 
 

 จากตารางที่  2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3      ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมในระดับศธจ. นครสวรรค์ สูงกว่า
ในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ทุกวิชา และต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา 

 เมื่อพิจารณารายสังกดั รายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ พบว่า 1) โรงเรียนสังกัด สพม. สพฐ. และ 
สช. มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 และโรงเรียนสังกัด สพม. และ สช. 
มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ  และ 2) โรงเรียนสังกัดอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ ากว่า
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 และระดับประเทศ แต่สังกัด สพฐ.มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ วิชาภาษาไทย   วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 3   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมทุกระดบัและทุกสังกัด  

ระดับ/สังกัด 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
รวม
เฉลี่ย 

ประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 
กระทรวงศึกษาธิการ 46.82 37.03 25.80 21.48 28.80 31.99 
ภาคกลาง 47.87 37.78 27.27 22.87 29.47 33.05 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 
18 46.44 36.70 24.59 20.83 28.56 31.42 
ศธจ. นครสวรรค์ 45.03 36.67 26.02 21.30 28.57 31.52 
สพฐ. 44.73 36.53 25.69 21.44 28.50 31.38 
สพม. 44.81 36.55 25.71 21.49 28.54 31.42 
สพป. 31.35 32.50 21.64 13.13 21.60 24.08 
สช. 48.44 38.75 29.21 22.07 29.70 33.63 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 40.82 32.16 20.98 15.89 25.99 27.17 
สถาบันพลศึกษา 29.19 30.96 18.93 16.04 21.38 23.30 
ส านักงานพระพทุธศาสนา
แห่งชาติ 32.07 29.88 17.23 13.13 27.23 23.91 

 

 จากตารางที่  3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6          ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในระดับ ศธจ. นครสวรรค์  สูงกว่าในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แต่ วิชา
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศ 

 เมื่อพิจารณารายสังกัด รายวิชา พบว่า 1) โรงเรียนสังกัด สพม. มีคะแนนเฉลี่ยในวิชา 
ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
โดยมี 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ 2) โรงเรียน
สังกัด สช. มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ทุกวิชา 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
 

รหัส วิชา 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563-2564 

ภาค18 
สูงกว่า/
ต่ ากว่า 

ประเทศ 
สูงกว่า/
ต่ ากว่า 

2563 2564 เพิ่ม/ลด 

61 ภาษาไทย 50.78 50.59 0.19 50.38 0.40 56.42 50.78 -5.64 
63 ภาษาอังกฤษ 39.14 37.58 1.56 39.22 -0.08 45.43 39.14 -6.29 

64 คณิตศาสตร์ 36.78 36.45 0.33 36.83 -0.05 29.98 36.78 6.80 
65 วิทยาศาสตร์ 34.39 34.20 0.19 34.31 0.08 39.14 34.39 -4.75 

ค่าเฉลี่ย 40.27 39.71 0.57 40.19 0.09 37.07 40.27 -2.47 
 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย                          
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับศธจ. นครสวรรค์ สูงกว่าในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แต่ต่ า
กว่าระดับประเทศ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทุก
วิชา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ผลปรากฏว่าเพิ่มข้ึน 1 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 

 
 

ตารางท่ี 5    แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย                             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ 

 

รหัส วิชา 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563-2564 

ภาค18 
สูงกว่า/
ต่ ากว่า 

ประเทศ 
สูงกว่า/
ต่ ากว่า 

2563 2564 เพิ่ม/ลด 

91 ภาษาไทย 50.96 49.22 1.74 51.19 -0.23 52.63 50.96 -1.67 
93 ภาษาอังกฤษ 30.74 29.19 1.55 31.11 -0.37 33.47 30.74 -2.73 
94 คณิตศาสตร์ 24.18 23.14 1.04 24.47 -0.29 24.32 24.18 -0.14 
95 วิทยาศาสตร์ 31.42 30.54 0.88 31.45 -0.03 29.74 31.42 1.68 

ค่าเฉลี่ย 34.33 33.02 1.31 34.56 -0.23 35.36 34.33 -1.03 
 

จากตารางที่ 5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในระดับศธจ. นครสวรรค์ สูงกว่าในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ทุกวิชา 
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แต่คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ ากว่าระดับประเทศ  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ปีการศึกษา 
2563 และ ปีการศึกษา 2564 ผลปรากฏว่าเพิ่มข้ึน 1 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

 
ตารางท่ี 6      แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย                              

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ 

 

รหัส วิชา 

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับภาค ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563-2564 

ภาค18 
สูงกว่า/
ต่ ากว่า 

ประเทศ 
สูงกว่า/
ต่ ากว่า 

2563 2564 เพิ่ม/ลด 

91 ภาษาไทย 45.03 46.44 -1.41 46.40 -1.37 43.29 45.03 1.74 
92 สังคมฯ 36.67 36.70 -0.03 36.87 -0.20 35.56 36.67 1.11 

93 ภาษาอังกฤษ 26.02 24.59 1.43 25.56 0.46 28.79 26.02 -2.77 
94 คณิตศาสตร์ 21.30 20.83 0.47 21.28 0.02 25.92 21.30 -4.62 
95 วิทยาศาสตร์ 28.57 28.56 0.01 28.65 -0.08 32.43 28.57 -3.86 

ค่าเฉลี่ย 31.52 31.42 0.10 31.75 -0.23 33.20 31.52 -1.68 
 

 จากตารางที่ 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยในระดับ ศธจ. นครสวรรค์ สูงกว่าในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 จ านวน 3 วิชา 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสูงระดับประเทศ จ านวน 2 วิชา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทกุวิชา ปีการศึกษา 2563  และปี
การศึกษา 2564 ผลปรากฏว่าเพิ่มข้ึน 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และสังคม 

ตารางท่ี 7     แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2564 

 

ท่ี วิชา 
คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1 ภาษาไทย 55.23 48.64 56.42 50.78 
2 ภาษาอังกฤษ 38 32.96 45.43 39.14 
3 คณิตศาสตร์ 35.75 31.85 29.98 36.78 
4 วิทยาศาสตร ์ 39.12 34.81 39.14 34.39 
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จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2564 พบว่า มี 1 วิชามีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ได้แก่ คณิตศาสตร์  

 

 
 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561-2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ตารางท่ี 8      แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2564 

ท่ี วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

1 ภาษาไทย 52.62 53.69 52.63 50.96 
2 ภาษาอังกฤษ 28.58 32.06 33.47 30.74 
3 คณิตศาสตร์ 29.07 26.03 24.32 24.18 
4 วิทยาศาสตร ์ 35.23 29.65 29.74 31.42 

 

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ย 1 วิชา 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ แสดงผลดังภาพที่ 2    
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ภาพที่ 2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561-2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตารางท่ี 9    แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยใน 5 วิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2564 

ท่ี วิชา 
คะแนนเฉลี่ย   

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1 ภาษาไทย 46.28 41.10 43.29 45.03 
2 ภาษาอังกฤษ 30.10 35.21 28.79 36.67 
3 คณิตศาสตร์ 30.42 28.31 25.92 26.02 
4 วิทยาศาสตร ์ 30.69 25.14 32.43 21.30 
5 สังคมฯ 34.86 29.14 35.56 28.57 

 

จากตารางที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2564 พบว่า คะแนนเฉลี่ย 3 วิชา  
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แสดงผลดังภาพที่ 3   

 

 
 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561-2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอบได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  
ตารางท่ี 10 รายช่ือโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
                คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 โรงเรียน 

ท่ี ชื่อโรงเรียน อ าเภอ วิชา ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรียน(คน) 
1 
 

อนุบาลนครสวรรค์ เมืองฯ 
คณิตศาสตร์ ป.6 8 
ภาษาอังกฤษ ป.6 3 

2 อนุบาลลาดยาว ลาดยาว ภาษาอังกฤษ ป.6 1 
3 อนุบาลไพศาลี                     

(โคกเดื่อประชาสรรค์) 
ไพศาลี ภาษาอังกฤษ ป.6 1 

4 
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เมืองฯ 

คณิตศาสตร์ ป.6 1 
ภาษาอังกฤษ ป.6 1 

5 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ เมืองฯ 
คณิตศาสตร์ ป.6 5 
ภาษาอังกฤษ ป.6 3 

6 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ ไพศาลี 
คณิตศาสตร์ ป.6 1 
ภาษาอังกฤษ ป.6 1 

7 ธนศรี ชุมแสง ภาษาอังกฤษ ป.6 1 
8 ปรียาโชต ิ ตาคลี ภาษาอังกฤษ ป.6 2 
9 โพฒสิารศึกษา เมืองฯ คณิตศาสตร์ ป.6 2 

ภาษาอังกฤษ ป.6 4 
10 นครสวรรค์ เมืองฯ คณิตศาสตร์ ม.3 11 

ภาษาอังกฤษ ม.3 1 
คณิตศาสตร์ ม.6 2 

รวม 47 
 จากตารางที่ 10 ในจังหวัดนครสวรรค์มสีถานศึกษาที่มีนักเรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 
โรงเรียน และมีนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 47 คน  
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 มีโรงเรียนที่ เข้าสอบ จ านวน 535 โรงเรียน ของโรงเรียนทั้ งหมดในจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 9,546 คน 
 1) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 390 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียน 5,485 คน 
 2) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 145 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียน 4,061 คน    
1. โรงเรียน อนุบาลนครสวรรค์  
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน   11  คน  ได้แก่   
คณิตศาสตร์  
  เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย ์
  เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร ์
  เด็กหญิงปุณยนุช  เกรียงไรเพ็ชร ์
  เด็กชายธนกฤต  กาหยี 
  เด็กหญิงอนภรณ์  แก้วแสงทอง 
  เด็กหญิงพรชนก  จิตบุณยเกษม 
  เด็กหญิงชัญญานุช  อินทรทรัพย ์
  เด็กหญิงกัณยาวีร์  เติมเจริญพงษ์ 
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ลิ้มไพบูลย ์
  เด็กหญิงณพิมพ์ชยา  ทรงเดชาพิพฒัน ์
  เด็กชายเศรษฐ์พงศ์  แสงดาว 
2. โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน  1   คน  ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัวคล ี
3. โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรค์)     
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน  1   คน  ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงพมิพ์ประพทัธ์  โต๊ะพิกุล 
4. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน  2   คน  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์  
  เด็กชายภูกวิน  สุวัฒวิตยากร 
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กชายกันตวัฒน์  ตลอดภพ 
5. โรงเรียนยุวพัฒน์  
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน 8  คน  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์  
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  เด็กชายสาญ์วิกร แก้วอ่อน 
  เด็กหญิงรชยาภร ภูรีเสถียร 
  เด็กชายธนัทรัช วทานียเวช 
  เด็กหญิงณฐภัทร เสาวภาคย์ภูษิต 
  เด็กชายพลพพิัชน์ สุราฤทธ์ิ 
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงรชยาภร ภูรีเสถียร 
  เด็กชายธรรม์คฑานิติ์ สมด ี
  เด็กหญิงปณาลี วงศ์ชนะพิบูลย ์
6. โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์    
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน  1   คน  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงชนันธร  สมัครการ 
7. โรงเรียนธนศรี   
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน 1    คน  ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงปภาวรินท์  เสรมิชาติเจริญกาล 
8. โรงเรียนปรียาโชต ิ  
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน  2   คน  ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงญาณวรรธน์  ธนาวิทย์รัฐกุล 
  เด็กชายปัทมวัฒน์  ชังช่ัว 
9. โรงเรียนโพฒิสารศึกษา   
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100 คะแนน จ านวน  6   คน  ได้แก่  
คณิตศาสตร์  
  เด็กหญิงเนตรขวัญ  อ้วนสะอาด 

เด็กชายฆฤณ ไกรสุวรรณ 
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กหญิงพอใจ  พรหมอารีย ์
  เด็กหญิงวรรณวนิช  พ่วงเฟื่อง 
  เด็กชายภวิศ  ชอบดี 
  เด็กชายธนากร  พร่ าพหรุัตน์ 
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10. โรงเรียนนครสวรรค์   
มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 100  คะแนน จ านวน  12   คน  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์  
  เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวก าจัด  
   เด็กชายสุวีร์  รัตนสมิานนท์  
  เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล  
  เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร  
  เต็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล  
  เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร  
  เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ  
  เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา 
  เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ 
  เด็กชายตรีทเศศ  อ่ าทุ่งพงศ์  

เด็กหญิงมนรดา  ผลประเสริฐศรี  
ภาษาอังกฤษ  
  เด็กชายนัธหวัฒน์  สิงห์ธนสาร  
มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน 100  คะแนน จ านวน  1   คน  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์  
  นางสาวภัทราพร  แสงเงิน 
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รายงานผล O-NET ด้วยแผนทีป่ระเทศไทย 
จังหวดันครสวรรค์ ปกีารศกึษา 2563 

 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ส่วนท่ี 4   เยี่ยมสนามสอบ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 1  
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 2 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3  
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษานครสวรรค์ 
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ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดนครสวรรค์ 
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โรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ที่ปรึกษา 

 1. นายเพชรรัตน์  น่ิมพันธ์ุ  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์   

 2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1        
 3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2        
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3        
 5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์     
 6. นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์        
 7. นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อ านวยการ สพม.นครสวรรค์      

8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอ่ียม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์      
คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการทดสอบ 

 1. นายกอบภณ แสงสมบัติ   รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์     
 2. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ    

 3. นายกิตติเชษฐ์ อักษร  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์  

  4. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์   

 5. นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์  

  6. นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์   

 7. นางเยาวลักษณ์ ผาสุข   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์  

  8. นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิระยะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.1   

  9. นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.1   

  10. นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.2    

 11. นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี  ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.3    

 12. นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.นครสวรรค์  

  13. นางสาวอารียา วันจันทร์  ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครสวรรค์  

 14. นางสาวนภิศพร เหลืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน ศธจ.นครสวรรค์   
 15. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล  เพชรพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู   

 16. นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางสุด  

  17. นายธีรพงษ์ บางหลวง   ครู โรงเรียนบ้านปางสุด     

18. นางสาวเกศรินทร์  บัวคลี่   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)  
19. นางสาววิมฤดี เรือนงาม   ครู โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)  

 20. นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงค์   ครู โรงเรียนวัดหนองตางู   

 21. นางปัญจาภรณ์  ศรีภูธร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทอง      

 22. นางสาวกณิษฐ์ชญา  บุญงาม ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 
 23. นางสาวสมลักษณ์  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)   

24. นางวิณิชชา  สอนใจ  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  
 25. นางศรัญญพร ประสาทน้ าเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์   
 26. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอ่ียม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์     
 27. นายนพพร  กลิ่นเจริญ  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง  

บรรณาธิการกิจ  

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอ่ียม  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์     
ออกแบบปก/รูปเล่ม 

 นายนพพร  กลิ่นเจริญ  ครู โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง  

คณะผู้จัดท ำ 
 


