ประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓
เรื่อง ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ของโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ร่ วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต ๓ ได้ด าเนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test:O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๓ ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๔ เพื่ อ ให้ก ารรายงานผลการทดสอบระดับ ชาติ ข้ นั พื้ นฐาน (O-NET)
เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมิติต่างๆ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓ จึงออกประกาศผลการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต ๓ ดังนี้
ก. ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
๑. โรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ได้ แก่
๑.๑ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๑.๒ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๑.๓ โรงเรี ยนมิตรประชาราษฎร์
๑.๔ โรงเรี ยนบ้านคลองโหยน
๑.๕ โรงเรี ยนวัดบ้านส้อง
๑.๖ โรงเรี ยนบ้านดอนงาม
๑.๗ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๑.๘ โรงเรี ยนจิตประชาราษฎร์
๒. โรงเรี ยนที่มี คะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ หลักสู งกว่ าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ได้ แก่
๒.๑ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๒.๒ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๒.๓ โรงเรี ยนมิตรประชาราษฎร์

๒

๒.๔ โรงเรี ยนบ้านคลองโหยน
๒.๕ โรงเรี ยนวัดบ้านส้อง
๒.๖ โรงเรี ยนบ้านดอนงาม
๒.๗ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๒.๘ โรงเรี ยนจิตประชาราษฎร์
๒.๙ โรงเรี ยนบ้านไสดง (พระแสง)
๓. โรงเรี ยนที่มี ค ะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ห ลั ก เพิ่ม ขึ้น ไม่ น้อ ยกว่ า
ร้ อยละ ๔ ตามจุดเน้ นสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓ได้ แก่
๓.๑ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๓.๒ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๓.๓ โรงเรี ยนบ้านไสดง (พระแสง)
๓.๔ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๓.๕ โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
๓.๖ โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๓.๗ โรงเรี ยนบ้านเมรัย
๓.๘ โรงเรี ยนวัดอรัญคามวารี
๓.๙ โรงเรี ยนวัดวิเวการาม
๓.๑๐ โรงเรี ยนบ้านดอนงาม
๓.๑๑ โรงเรี ยนบ้านบางหยด
๓.๑๒ โรงเรี ยนบ้านห้วยห้าง
๓.๑๓ โรงเรี ยนบ้านควนยอ
๓.๑๔ โรงเรี ยนบ้านทุ่งหญ้าแดง
๓.๑๕ โรงเรี ยนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1
๓.๑๖ โรงเรี ยนบ้านปากสาย
๓.๑๗ โรงเรี ยนวัดคลองตาล
๓.๑๘ โรงเรี ยนบ้านเขานิพนั ธ์
๓.๑๙ โรงเรี ยนวัดไทรโพธิ์ งาม
๓.๒๐ โรงเรี ยนอุตสาหกรรมป่ าไม้ 18
๓.๒๑ โรงเรี ยนศึกษาประชาคม
๓.๒๒ โรงเรี ยนบ้านปลายคลอง

๓

๔. โรงเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ สู งกว่ าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ๑๐ อันดับแรกของ
สานั กงานเขตพืน้ ที่การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ดังนี้
๔.๑ ภาษาไทย ได้ แก่
๔.๑.๑ โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
๔.๑.๒ โรงเรี ยนบ้านดอนงาม
๔.๑.๓ โรงเรี ยนบ้านควนสิ นชัย
๔.๑.๔ โรงเรี ยนบ้านห้วยทรายทอง
๔.๑.๕ โรงเรี ยนบ้านสี่ แยกสามัคคี
๔.๑.๖ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๔.๑.๗ โรงเรี ยนวัดบ้านส้อง
๔.๑.๘ โรงเรี ยนมิตรประชาราษฏร์
๔.๑.๘ โรงเรี ยนบ้านเขานิพนั ธ์
๔.๑.๑๐ โรงเรี ยนบ้านเกาะแก้ว
๔.๑.๑๑ โรงเรี ยนบ้านปลายน้ า
๔.๒ คณิตศาสตร์ ได้ แก่
๔.๒.๑ โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
๔.๒.๒ โรงเรี ยนบ้านเกาะแก้ว
๔.๒.๓ โรงเรี ยนจิตประชาราษฎร์
๔.๒.๔ โรงเรี ยนมิตรประชาราษฎร์
๔.๒.๕ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปูน
๔.๒.๖ โรงเรี ยนบ้านกลาง
๔.๒.๗ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๔.๒.๘ โรงเรี ยนบ้านไสดง (พระแสง)
๔.๒.๙ โรงเรี ยนบ้านคลองโหยน
๔.๒.๑๐ โรงเรี ยนบ้านห้วยทรายทอง

๔

๔.๓ วิทยาศาสตร์ ได้ แก่
๔.๓.๑ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๔.๓.๒ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๔.๓.๓ โรงเรี ยนบ้านไสดง (พระแสง)
๔.๓.๔ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๔.๓.๕ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๔.๓.๖ โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
๔.๓.๗ โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๔.๓.๘ โรงเรี ยนวัดบ้านส้อง
๔.๓.๙ โรงเรี ยนบ้านเมรัย
๔.๓.๑๐ โรงเรี ยนวัดอรัญคามวารี
๔.๔ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ แก่
๔.๔.๑ โรงเรี ยนบ้านเขานิพนั ธ์
๔.๔.๒ โรงเรี ยนบ้านบางปาน
๔.๔.๓ โรงเรี ยนจิตประชาราษฎร์
๔.๔.๔ โรงเรี ยนบ้านคลองโหยน
๔.๔.๕ โรงเรี ยนบ้านควนสิ นชัย
๔.๔.๖ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๔.๔.๗ โรงเรี ยนบ้านดอนงาม
๔.๔.๗ โรงเรี ยนบ้านเกาะแก้ว
๔.๔.๙ โรงเรี ยนบ้านบางหอย
๔.๔.๑๐ โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
๔.๔.๑๑ โรงเรี ยนวัดบ้านส้อง

๕

๔.๕ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ แก่
๔.๕.๑ โรงเรี ยนบ้านห้วยห้าง
๔.๕.๒ โรงเรี ยนบ้านสวยศรี
๔.๕.๓ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๔.๕.๔ โรงเรี ยนบ้านธารอารี
๔.๕.๕ โรงเรี ยนบ้านห้วยใหญ่
๔.๕.๖ โรงเรี ยนบ้านสี่ แยกคลองศิลา
๔.๕.๗ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๔.๕.๘ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๔.๕.๙ โรงเรี ยนบ้านกอบแกบ
๔.๕.๑๐ โรงเรี ยนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
๔.๖ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ได้ แก่
๔.๖.๑ โรงเรี ยนบ้านเกาะแก้ว
๔.๖.๒ โรงเรี ยนราชประชานะเคราะห์ 12
๔.๖.๓ โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
๔.๖.๔ โรงเรี ยนวัดอินทการาม
๔.๖.๕ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปุน
๔.๖.๖ โรงเรี ยนบ้านใต้
๔.๖.๗ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๔.๖.๘ โรงเรี ยนบ้านสี่ แยกสามัคคี
๔.๖.๙ โรงเรี ยนบ้านช่องช้าง
๔.๖.๑๐ โรงเรี ยนบ้านคลองโหยน

๖

๔.๗ ศิลปะ ได้ แก่
๔.๗.๑ โรงเรี ยนบ้านสวยศรี
๔.๗.๒ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๔.๗.๓ โรงเรี ยนมิตรประชาราษฏร์
๔.๗.๔ โรงเรี ยนปั ญญาประชาอุทิศ
๔.๗.๕ โรงเรี ยนบ้านปลายศอก
๔.๗.๖ โรงเรี ยนวัดบ้านส้อง
๔.๗.๗ โรงเรี ยนบ้านกลาง
๔.๗.๘ โรงเรี ยนวัดโสภณประชาราม
๔.๗.๙ โรงเรี ยนวัดอรัญคามวารี
๔.๗.๑๐ โรงเรี ยนบ้านเกาะแก้ว
๔.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔.๘.๑ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๔.๘.๒ โรงเรี ยนบ้านคลองโหยน
๔.๘.๓ โรงเรี ยนบ้านดอนงาม
๔.๘.๔ โรงเรี ยนบ้านเกาะแก้ว
๔.๘.๕ โรงเรี ยนบ้านไสดง (พระแสง)
๔.๘.๖ โรงเรี ยนบ้านควนสู ง
๔.๘.๗ โรงเรี ยนบ้านเขานิพนั ธ์
๔.๘.๘ โรงเรี ยนบ้านไสท้อน
๔.๘.๙ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 12
๔.๘.๑๐ โรงเรี ยนบ้านย่านดินแดง

๗

ข. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
๑. โรงเรี ยนที่มี ค ะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ หลัก สู งกว่ า คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ได้ แก่
๑.๑ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๑.๒ โรงเรี ยนมหาราช 2
๑.๓ โรงเรี ยนบ้านส้อง
๒. โรงเรี ย นที่มี ค ะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ หลัก เพิ่ ม ขึ้นไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้ อยละ ๔ ตามจุดเน้ นสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓ได้ แก่
๒.๑ โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 22
๒.๒ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๒.๓ โรงเรี ยนมหาราช 2
๒.๔ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๒.๕ โรงเรี ยนบ้านส้อง
๒.๖ โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
๒.๗ โรงเรี ยนบ้านปลายน้ า
๒.๘ โรงเรี ยนบ้านประตูพลิก
๒.๙ โรงเรี ยนบ้านควนใหม่
๒.๑๐ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๒.๑๑ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๓. โรงเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๑๐ อันดับของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๓ จาแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดังนี้
๓.๑ ภาษาไทย ได้ แก่
๓.๑.๑ โรงเรี ยนบ้านห้วยมุด
๓.๑.๒ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๓.๑.๓ โรงเรี ยนมหาราช ๒
๓.๑.๔ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๓.๑.๕ โรงเรี ยนบ้านปลายน้ า

๘

๓.๑.๖ โรงเรี ยนบ้านคลองจัน
๓.๑.๗ โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๓.๑.๘ โรงเรี ยนบ้านปลายศอก
๓.๑.๙ โรงเรี ยนบ้านคลองพังกลาง
๓.๑.๑๐ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปุน
๓.๒ คณิตศาสตร์ ได้ แก่
๓.๒.๑ โรงเรี ยนบ้านคลองพังกลาง
๓.๒.๒ โรงเรี ยนวัดวิเวการาม
๓.๒.๓ โรงเรี ยนบ้านประตูพลิก
๓.๒.๔ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๓.๒.๕ โรงเรี ยนบ้านไทยรัฐวิทยา ๒๒
๓.๒.๖ โรงเรี ยนบ้านทับใหม่
๓.๒.๗ โรงเรี ยนบ้านควนสระ
๓.๒.๘ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๓.๒.๙ โรงเรี ยนบ้านส้อง
๓.๒.๑๐ โรงเรี ยนมหาราช ๒
๓.๓ วิทยาศาสตร์ ได้ แก่
๓.๓.๑ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปุน
๓.๓.๒ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๓.๓.๓ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๓.๓.๔ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๓.๓.๕ โรงเรี ยนมหาราช 2
๓.๓.๖ โรงเรี ยนบ้านประตูพลิก
๓.๓.๗ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๓.๓.๘ โรงเรี ยนบ้านส้อง

๙

๓.๓.๙ โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๓.๓.๑๐ โรงเรี ยนวัดวิเวการาม
๓.๔ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ แก่
๓.๔.๑ โรงเรี ยนวัดสามพัน
๓.๔.๒ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๓.๔.๓ โรงเรี ยนมหาราช 2
๓.๔.๔ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๓.๔.๕ โรงเรี ยนบ้านส้อง
๓.๔.๖ โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
๓.๔.๗ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่
๓.๔.๘ โรงเรี ยนวัดอรัญคามวารี
๓.๔.๙ โรงเรี ยนบ้านคลองพังกลาง
๓.๔.๑๐ โรงเรี ยนบ้านปลายศอก
๓.๕ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ แก่
๓.๕.๑ โรงเรี ยนบ้านควนสระ
๓.๕.๒ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๓.๕.๓ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปุน
๓.๕.๔ โรงเรี ยนบ้านพรุ แชง
๓.๕.๕ โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
๓.๕.๖ โรงเรี ยนมหาราช 2
๓.๕.๗ โรงเรี ยนบ้านส้อง
๓.๕.๘ โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
๓.๕.๙ โรงเรี ยนบ้านบางรู ป
๓.๕.๑๐ โรงเรี ยนบ้านคลองพังกลาง

๑๐

๓.๖ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ได้ แก่
๓.๖.๑ โรงเรี ยนบ้านปลายศอก
๓.๖.๒ โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
๓.๖.๓ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปุน
๓.๖.๔ โรงเรี ยนวัดวิเวการาม
๓.๖.๕ โรงเรี ยนบ้านคลองพังกลาง
๓.๖.๖ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่
๓.๗ ศิลปะ ได้ แก่
๓.๗.๑ โรงเรี ยนวัดสามพัน
๓.๗.๒ โรงเรี ยนบ้านปลายศอก
๓.๗.๓ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๓.๗.๔ โรงเรี ยนห้วยมุด
๓.๗.๕ โรงเรี ยนพรุ แชง
๓.๗.๖ โรงเรี ยนมหาราช ๒
๓.๗.๗ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่สินปุน
๓.๗.๘ โรงเรี ยนบ้านควนใหม่
๓.๗.๙ โรงเรี ยนบ้านเขาปูน
๓.๗.๑๐ บ้านคลองจัน
๓.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ แก่
๓.๘.๑ โรงเรี ยนวัดสามพัน
๓.๘.๒ โรงเรี ยนบ้านโคกมะม่วง
๓.๘.๓ โรงเรี ยนบ้านควนใหม่
๓.๘.๔ โรงเรี ยนบ้านบางใหญ่
๓.๘.๕ โรงเรี ยนบ้านห้วยมุด

๑๑

๓.๘.๖ โรงเรี ยนบ้านคลองพังกลาง
๓.๘.๗ โรงเรี ยนบ้านควนนิยม
๓.๘.๘ โรงเรี ยนพรุ แชง
๓.๘.๙ โรงเรี ยนสามัคคีอนุสรณ์
๓.๘.๑๐ โรงเรี ยนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(นายวรรณะ บุญสุข)

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ ธำนี เขต ๓

