
นางวรางคณา  ไชยเรือน 

ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 

เด็กหญิงพิชญาดา  รักษาเผ่าพันธ์   
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม   
ได้คะแนนสูงสุด 96.50  คะแนน 

 

เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย    
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ)  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์ 
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ)  
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

เด็กหญิงพนัชกร  กันทา   
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา   
ได้คะแนนสูงสุด 80.00  คะแนน 

 

เด็กหญิงศตพร  สมหวาน   
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ)  
ได้คะแนนสูงสุด 80.00  คะแนน 

 

เด็กชายชุติเดช  แต้มไว   
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎรฯ์)  
ได้คะแนนสูงสุด 81.65  คะแนน 

 

เด็กชายปฏิภาณ  แสงท้าว 
โรงเรียนวัดประชาเกษม  
ได้คะแนนสูงสุด 80.00  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ประชาสัมพันธ์ ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ฉบับท่ี 2 วันที่ 23 เมษายน 2564 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 สูงสุดในแต่ละรายวิชา 

            “...ขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับนกัเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบ
O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา แสดงถึงองค์ความรู้และความถนัดรายวิชา 
ขอให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรูข้องเพ่ือน
นักเรียน...” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย) โทรสาร 053-311278 (สายตรง) E-mail : chiangmaiarea4@gmail.com 

 









ฉบับที่ 7 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางวรางคณา  ไชยเรือน
ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

จ านวนผู้เข้าสอบ
ปกติ  จ านวน  1,633 คน  พิเศษ  จ านวน  294  คน 

Walk-in  จ านวน  3  คน รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด  จ านวน 1,930คน
“...ขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนทุกโรง

ที่ได้รับทราบรายงานผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT)และรู้ถึงจุดที่ควรพัฒนา 
ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น...”

รายช่ือโรงเรียนที่มีรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

(Reading Test: RT) ปีการศึกษา  2563  สูงสุด 3 ล าดับ

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ รวมผลการอ่านทั้ง 2 ด้าน  

ด้านการอ่านออกเสียง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
75.65

ด้านการอ่านรู้เรื่อง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  72.11
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  73.88

ล าดับที่ 1  โรงเรียนบ้านพันตน   อ าเภอแม่วาง  

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  97.62

ล าดับท่ี 2  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม อ าเภอหางดง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  95.00

ล าดับที่ 3  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน  อ าเภอหางดง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  93.63
ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เร่ือง

ล าดับที่ 1  โรงเรียนบ้านแสนตอ  อ าเภอหางดง          
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  97.50

ล าดับที่ 2  โรงเรียนบ้านพันตน อ าเภอแม่วาง            
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  97.25

ล าดับที่ 3  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อ าเภอสารภี 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  96.66

ล าดับที่ 1   โรงเรียนบ้านพันตน อ าเภอแม่วาง  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  98.00

ล าดับที่  2  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม อ าเภอหางดง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  93.33

ล าดับที่ 3   โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  อ าเภอสันป่าตอง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  93

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด  ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-311351 ต่อ  32



นางวรางคณา  ไชยเรือน 

ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ประชาสัมพนัธ์ ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ฉบับท่ี 6 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ค่าเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 

จ านวนนักเรียนที่รายงานผลค่าสถิติ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 937 คน 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 313 คน  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน 

วัตถุประสงค์การน าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน ์
1. นักเรียนได้ทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รู้ถึงความถนัดในแต่ละรายวิชา และ
รู้ถึงจุดที่ควรพัฒนาในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ครูผู้สอนน าผลการทดสอบไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน 
3. โรงเรียนน าผลการทดสอบวิเคราะห์ วางแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษาต่อไป 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผลการทดสอบไปวิเคราะห์ วางแผน        
ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย) โทรสาร 053-311278 (สายตรง) E-mail : chiangmaiarea4@gmail.com 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา <1*_*1> 

ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผล O-NET ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 



นางวรางคณา  ไชยเรือน 

ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านสามหลัง 
1. เด็กชายธนภัทร อินดี  75.00  คะแนน 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
2. เด็กชายกิตติศักดิ์ พรหมมา  70.00  คะแนน 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
3. เด็กชายพิตตินันท์ นาคประสิทธิ์  62.50  คะแนน 

 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 
1. เด็กหญิงพร ลุงแดง  57.00  คะแนน 
โรงเรียนบ้านสามหลัง 
2. เด็กชายธนภัทร อินดี  54.80  คะแนน 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
3. เด็กหญิงภัทรนันท์ แหง้โหว้  52.60  คะแนน  

 
 
 

วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านปง 
1. เด็กหญิงนิภากร สุโรพันธ์  85.00  คะแนน 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
2. เด็กหญิงภัทรนันท์ แหง้โหว้  85.00  คะแนน 
3. เด็กชายพิตตินันท์ นาคประสิทธิ์ 82.50 คะแนน 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
4. เด็กชายกิตติศักดิ์ พรหมมา  82.50  คะแนน 
โรงเรียนบ้านปง 
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกาวิน  81.25  คะแนน 
 
 

 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 
1. เด็กชายสาคร ส่างเงิน  56.00  คะแนน 
2. เด็กหญิงพอลล่า ไม่ทราบนามสกุล  52.00  คะแนน 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
3. เด็กชายกิตติศักดิ์ พรหมมา  52.00  คะแนน   
โรงเรียนบ้านน้้าแพร ่
4. เด็กชายอนันตชัย จอมแปง  52.00  คะแนน 
โรงเรียนบ้านปง 
5. เด็กหญิงนิภากร สุโรพันธ์  52.00  คะแนน 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
6. เด็กหญิงภัทรนันท์ แหง้โหว้  52.00  คะแนน 
7. เด็กชายเมธี ไชยมงคล  52.00  คะแนน 
8. เด็กชายปี ลุงอ่อน  48.00  คะแนน 
9. เด็กชายบวรภัค ลุงนะ  48.00  คะแนน 
โรงเรียนบ้านสามหลัง 
10. เด็กหญิงดลลชา แก้วชัยยา  48.00  คะแนน 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีค้าชมภู  
11. เด็กชายสรวิชญ์ แย้มยิ้ม  48.00  คะแนน 
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 
12. เด็กชายสุรเชษฐ์ เสนาวรรณา  48.00  คะแนน 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
13. เด็กชายวุฒิโชค มูลเสริฐ  48.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ประชาสัมพันธ์ ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ฉบับท่ี 8 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 สูงสุด 3 ล้าดับ 

           นักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ้านวน 336 คน  คิดเป็นร้อยละ 

57.05 จากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดรวม 589 คน  
            “...ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนกัเรียนทุกคนที่ได้รับทราบ
คะแนนการทดสอบของตนเอง ได้รู้ถึงความถนัดในแต่ละรายวิชา และรู้ถึง      
จุดทีค่วรพัฒนาในการเรียนรูร้ะดับช้ันที่สูงขึ้น...” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย) โทรสาร 053-311278 (สายตรง) E-mail : chiangmaiarea4@gmail.com 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา <1*V*1> 



นางวรางคณา  ไชยเรือน 

ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ 
1. นางสาวชยาภรณ์ นิสภาทราจิณ 58.50 คะแนน  นางสาวธนพร ปัญญาฟู 32.50 คะแนน 
2. นางสาวณัฐริกา พิทักษ์แสงสว่าง 57.00 คะแนน  นายกิตติภพ ขนายทองวสุ 31.25 คะแนน 
3. นางสาวจิรัชยา ไพรีเกษม 55.50 คะแนน  นายชาติชาย ม่านไพรพฤกษ ์ 31.25 คะแนน 
4. นางสาวอริสา มีทูด ี 49.50 คะแนน    
5. นางสาวเขมิกา เลาโซง้ 49.50 คะแนน  วิชาคณิตศาสตร ์
6. นางสาวนฤมล ประกรวาที 47.00 คะแนน  นางสาวอริสา มีทูดี 34.38 คะแนน 
7. นางสาวธนพร ปัญญาฟ ู 46.00 คะแนน  นางสาวสุดารัตน์ กาโยทัย 34.38 คะแนน 
8. นางสาวณิชารีย์ พนาอนุรักษ ์ 46.00 คะแนน  นางสาวอารีวรรณ ฉลักกนก 31.25 คะแนน 
9. นางสาวนภาพร กฎบญัญัต ิ 44.50 คะแนน  นางสาวนภาพร กฎบัญญัติ 31.25 คะแนน 
     

วิชาสังคมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวณัฐริกา พิทักษ์แสงสว่าง 46.00 คะแนน  นางสาวนภาพร กฎบัญญัติ 43.55 คะแนน 
2. นางสาวจิรัชยา ไพรีเกษม 43.00 คะแนน  นายภคิน ใจหล้า 41.65 คะแนน 
3. นางสาวเขมิกา เลาโซง้ 42.00 คะแนน  นายอาชวิน พิทักษ์ไพร 41.05 คะแนน 
4. นางสาวปานชีวัน เส่มอืแม่ 40.00 คะแนน  นางสาวสุทธิดา แกลินอ 37.25 คะแนน 
5. นางสาวศลิษา ยอดใจ 39.00 คะแนน  นายศุภกร เกวโบ 37.25 คะแนน 
6. นางสาวอารีวรรณ ฉลักกนก 39.00 คะแนน  นายชาติชาย ม่านไพรพฤกษ์ 37.10 คะแนน 
7. นางสาวณิชารีย์ พนาอนุรักษ ์ 37.00 คะแนน  นายธีระพงษ์ คิราปียวาท 36.80 คะแนน 
8. นางสาวนวพร แก้วนวล 36.00 คะแนน  นางสาวเกสรา ขจีวิไลลักษณ์ 34.75 คะแนน 
9. นายอาชวิน พิทักษ์ไพร 36.00 คะแนน  นายเนวินทร์ คอยคนดี 34.75 คะแนน 
10. นางสาวอริสา มีทูด ี 36.00 คะแนน  นางสาวอารีวรรณ ฉลักกนก 34.75 คะแนน 
11. นางสาวพรประกาย กานดาภรณ ์ 36.00 คะแนน  นางสาววนัชพร ทอโหย่มือ 32.70 คะแนน 
   นางสาวณัฐริกา พิทักษ์แสงสว่าง 32.70 คะแนน 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ประชาสัมพันธ์ ผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ฉบับท่ี 9 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

  นักเรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนแม่วินสามัคคี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 40 คน  

            “...ขอช่ืนชมและแสดงความยินดีกับนกัเรียนทุกคนที่ได้รับทราบผล
คะแนนการทดสอบของตนเอง ได้รู้ถึงความถนัดในแต่ละรายวิชา และรู้ถึงจุดที่
ควรพัฒนาในการเรียนรู้ระดับชั้นที่สูงขึ้น ขอให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ของเพื่อนนักเรียน...” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-311351 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย) โทรสาร 053-311278 (สายตรง) E-mail : chiangmaiarea4@gmail.com 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา <1*V*1> 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนแม่วินสามัคคี 


