
รายช่ือสถานศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 56.72 
2 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 53.36 
3 เทศบาลเขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 50.59 
4 อยู่เมืองแกลงวิทยา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยอง 49.69 
5 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 48.85 
6 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 47.50 
7 เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 46.67 
8 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 46.31 
9 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 45.92 

10 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 45.71 
11 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 45.15 
12 บ้านไม้เรียบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 44.64 
13 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี 44.02 
14 สาธิตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ระยอง 43.35 
15 เทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 43.06 
16 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 42.92 
17 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 42.45 
18 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง 42.32 
19 เทศบาลวัดกู่คำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 42.00 
20 บ้านสามพวง (สาขาบ้านหนองสีดา) องค์การบริหารสว่นตำบลสามพวง สุโขทัย 42.00 
21 เทศบาล๑บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน เชียงราย 41.67 
22 เทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 41.33 
23 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ 40.86 
24 บ้านเกาะปราง องค์การบริหารส่วนตำบล 

นาท่ามเหนือ 
ตรัง 40.83 

25 เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 40.83 
26 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เชียงใหม่ 40.63 
27 เทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 40.45 
28 บ้านบางชุมโถ เทศบาลตำบลวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี 40.00 
29 เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมือง

อ่างทอง 
เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง 40.00 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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30 เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 39.64 
31 วัดสาลีโขภิตาราม เทศบาลตำบลบางพลับ นนทบุรี 39.5 
32 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง ระยอง 39.5 
33 เทศบาลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ 39.48 
34 เทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า สกลนคร 39.43 
35 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 39.35 
36 เทศบาล 2 วัดไทรย้อย เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 39.21 
37 เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 39.21 
38 เทศบาล 2 วัดเกษม เทศบาลตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม 39.21 
39 วัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 39.17 
40 เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 38.95 
41 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 38.92 
42 วัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 38.85 
43 อนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 38.82 
44 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 38.57 
45 วัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 38.48 
46 อนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 38.46 
47 เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ยโสธร 38.33 
48 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย 38.21 
49 เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา 38.05 
50 เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ เทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี 38.00 
51 เทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 37.92 
52 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 37.85 
53 วัดเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 37.81 
54 วัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 37.81 
55 เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช 37.51 
56 เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 37.5 
57 บ้านทุ่งลาน เทศบาลตำบลตำนาน พัทลุง 37.38 
58 เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 37.14 
59 เทศบาลตำบลเขาพนม เทศบาลตำบลเขาพนม กระบี่ 37.00 
60 บ้านดอนตัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เชียงราย 37.00 
61 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 37.00 
62 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 36.86 
63 เทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 36.81 
64 วัดสนามนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 36.79 
65 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 36.76 
66 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 36.76 
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67 เทศบาล 9 มณเฑียรอนุสรณ์ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 36.67 
68 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 36.63 
69 เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒00 ปี) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 36.57 
70 เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 36.25 
71 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 36.25 
72 วัดหวายกรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 36.18 
73 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 36.12 
74 บ้านเอิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา น่าน 36.00 
75 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 35.96 
76 เทศบาล 2 วัดสระเกศ เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 35.86 
77 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 35.86 
78 เทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 35.8 
79 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน น่าน 35.75 
80 เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 35.72 
81 เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กระบี่ 35.71 
82 เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่น

ราษฎร์อุปการ) 
เทศบาลตำบลบ้านธิ ลำพูน 35.63 

83 เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 35.59 
84 เทศบาล 8 สวนสนชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 35.58 
85 เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 35.39 
86 เทศบาลบ้านหูแร่ เทศบาลตำบลบางแก้ว พัทลุง 35.38 
87 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ลำปาง 35.38 
88 แพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ 35.38 
89 เทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 35.29 
90 เทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 35.19 
91 เทศบาลตำบลวัดสองแคว เทศบาลตำบลสองแคว เชียงใหม่ 35.00 
92 เทศบาลอุโมงค์๑ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 35.00 
93 เทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 35.00 
94 สิริเบญญาลัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 35.00 
95 เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (ศรีราษฎร์อุ

ปกฤติ) 
เทศบาลตำบลป่าโมก อ่างทอง 35.00 

96 เทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด อุดรธานี 34.88 
97 เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุร ี 34.87 
98 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน น่าน 34.86 
99 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน น่าน 34.80 

100 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 34.78 
101 เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 34.74 
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102 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 34.59 
103 เทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ สุรินทร์ 34.58 
104 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ลำปาง 34.55 
105 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 34.52 
106 เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 34.48 
107 เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 34.45 
108 เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วง

เปาเหนือ) 
เทศบาลตำบลจอมทอง เชียงใหม่ 34.44 

109 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สุโขทัย 34.29 
110 บางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 34.23 
111 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย 34.15 
112 นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 34.00 
113 เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34.00 
114 บ้านห้วยอ้อ (ห้วยอ้อพิทยาคม) เทศบาลตำบลห้วยอ้อ แพร่ 33.95 
115 เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 33.93 
116 เทศบาล ๑ บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 33.90 
117 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 33.89 
118 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม)  

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 33.85 

119 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ แพร่ 33.85 
120 ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 33.8 
121 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 33.78 
122 วัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 33.75 
123 บ้านหนองตาเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจวบคีรีขันธ์ 33.75 
124 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33.75 
125 เทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 33.75 
126 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 33.75 
127 วัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 33.75 
128 เทศบาลทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ กาญจนบุรี 33.72 
129 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก 33.71 
130 เทศบาลตะโหมด เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 33.7 
131 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เชียงราย 33.57 
132 อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง 

(ประชาชนร่วมใจ) 
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง พังงา 33.57 

133 เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 33.51 
134 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 33.44 
135 เทศบาลวัดภูผาภิมุข เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 33.33 
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136 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 33.13 
137 เทศบาลตำบลนาทวี เทศบาลตำบลนาทวี สงขลา 33.13 
138 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 33.13 

139 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 33.11 
140 เทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 33.07 
141 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 33.00 
142 บ้านพันเสด็จใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ชลบุร ี 32.98 
143 สันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า เชียงใหม่ 32.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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1 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 64.33 
2 เทศบาลเขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 63.25 
3 เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 62.01 
4 บ้านป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลำพูน 61.75 
5 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี 61.16 
6 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 60.63 
7 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 60.34 
8 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 60.29 
9 เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมือง

อ่างทอง 
เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง 60.02 

10 วัดสาลีโขภิตาราม เทศบาลตำบลบางพลับ นนทบุรี 59.58 
11 วัดสัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 59.55 
12 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 59.22 
13 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 59.11 
14 เทศบาล 5 มีชัยวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 59.08 
15 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง 58.92 
16 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เชียงราย 58.58 
17 สาธิตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ระยอง 58.45 
18 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 58.25 
19 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 58.25 
20 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เชียงใหม่ 58.22 
21 อนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 57.87 
22 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ 57.79 
23 เทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 57.35 
24 เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 57.28 
25 บ้านดอนตัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เชียงราย 57.2 
26 บ้านไม้เรียบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 57.19 
27 เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา 57.18 
28 เทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 56.83 
29 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 56.64 
30 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 56.51 
31 เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 56.3 
32 เทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 56.15 
33 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 55.82 
34 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย 55.75 
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35 นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 55.46 
36 บ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง 55.46 
37 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 55.45 
38 อยู่เมืองแกลงวิทยา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยอง 55.39 
39 เทศบาลตำบลเขาพนม เทศบาลตำบลเขาพนม กระบี่ 55.23 
40 อนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 55.19 
41 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก 55.07 
42 เทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ แพร่ 54.97 
43 วัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 54.79 
44 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 54.75 
45 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 54.67 
46 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ลำปาง 54.67 
47 เทศบาลวัดกู่คำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 54.45 
48 วัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 54.36 
49 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 54.32 
50 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 54.21 
51 แพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ 54.19 
52 เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 53.69 
53 เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) เทศบาลนครตรัง ตรัง 53.67 
54 เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช 53.66 
55 เทศบาลตำบลจองถนน(วัดบางแก้ว) เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง 53.54 
56 เทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลตำบลพะตง สงขลา 53.51 
57 เทศบาลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ 53.49 
58 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 53.47 
59 เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 53.46 
60 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 53.41 
61 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 53.39 
62 บ้านน้ำโฉ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 53.35 

63 เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่น
ราษฎร์อุปการ) 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ลำพูน 53.3 

64 บ้านบางชุมโถ เทศบาลตำบลวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี 53.25 
65 เทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี สุรินทร์ 53.2 
66 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 53.18 
67 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลำพูน 53.11 
68 เทศบาลอินทปัญญา เทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุร ี 53.09 
69 เทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย เลย 53.06 
70 สิริเบญญาลัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 53 
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71 เทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) เทศบาลเมืองสตูล สตูล 52.97 
72 เทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 52.96 
73 สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 

(บ้านสำนักไม้เรียบ) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 52.91 

74 เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 52.89 
75 วัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 52.83 
76 เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา 52.77 
77 สามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 52.75 
78 เทศบาล 3 (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 52.67 
79 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ 52.65 
80 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 52.64 
81 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 52.63 
82 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 52.63 
83 วัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 52.55 
84 เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 52.54 
85 เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 52.49 
86 เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 52.48 
87 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 52.47 
88 บ้านท่าแค วันครู 2500 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พัทลุง 52.45 
89 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 52.41 
90 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์

วิทยานุกูล 
เทศบาลตำบลจันจว้า เชียงราย 52.39 

91 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 52.38 
92 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 52.37 
93 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย 52.35 
94 วัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง สุโขทัย 52.31 
95 สหกรณ์ประชานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ชุมพร 52.26 
96 เทศบาล 1 บ้านชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 52.24 
97 เทศบาลอุโมงค์๑ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 52.24 
98 เทศบาล 2 วัดเกษม เทศบาลตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม 52.24 
99 เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 52.21 

100 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 52.21 
101 เทศบาล 8 สวนสนชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 52.2 
102 วัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 52.19 
103 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 52.17 
104 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง ระยอง 52.13 
105 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สุโขทัย 52.1 
106 วัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 52.04 



ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

107 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 52.02 
108 เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เทศบาลนครตรัง ตรัง 51.97 
109 ซอและฮ์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 51.9 
110 บ้านเอิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา น่าน 51.9 
111 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ ตาก 51.79 
112 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 51.78 
113 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 51.77 
114 วัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี 51.73 
115 บ้านเกาะปราง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตรัง 51.6 
116 เทศบาลตะโหมด เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 51.53 
117 เทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว) เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร 51.5 
118 วัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 51.5 
119 เทศบาล 2 " อิสาณธีรวิทยาคาร " เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 51.46 
120 วัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 51.41 
121 อนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ 51.37 

122 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา 51.36 
123 เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 51.34 
124 วัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 51.33 
125 เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 51.29 
126 วัดใหญ่สว่างอารมณ์ (สโมสรสหมิตรอุทิศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 51.27 
127 เทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี 51.24 
128 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก ตาก 51.24 
129 เทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงราย 51.23 
130 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 51.22 
131 เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 51.19 
132 เทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ สุรินทร์ 51.19 
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1 เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมือง
อ่างทอง 

เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง 76.25 

2 บ้านไม้เรียบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 75.29 
3 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 75.18 
4 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 70.86 
5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 70.75 
6 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 58.70 
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 58.65 
8 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 58.49 
9 วัดเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 55.94 

10 สาธิตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ระยอง 55.82 
11 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี 55.23 
12 วัดสัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 53.75 
13 อนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 51.92 
14 เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 51.60 
15 วัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 51.54 
16 วัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 51.25 
17 แพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ 50.77 
18 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 50.59 
19 บ้านใหม่ (ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 50.56 
20 วัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 49.44 
21 เทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 49.27 
22 วัดชลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 48.83 
23 วัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 48.42 
24 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 47.47 
25 วัดบางรักน้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 45.75 
26 เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 45.68 
27 เทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 45.59 
28 วัดลุ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 45.42 
29 อนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 45.29 
30 สามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 45.14 
31 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 44.79 
32 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 44.69 
33 วัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 44.53 
34 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 44.40 
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35 อยู่เมืองแกลงวิทยา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยอง 44.06 
36 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 43.75 
37 วัดประชารังสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 43.70 
38 วัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 43.68 
39 เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 42.87 
40 เทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 42.60 
41 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 42.50 
42 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ 42.40 
43 บางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 42.00 
44 เทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) เทศบาลตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต 41.67 
45 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง ระยอง 41.63 
46 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 41.54 
47 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 41.07 
48 วัดตึก (จำลองศิลป์วิทยา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 41.04 
49 วัดมะเดื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 41.00 
50 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง 40.89 
51 วัดสาลีโขภิตาราม เทศบาลตำบลบางพลับ นนทบุรี 40.75 
52 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 40.75 
53 วัดใหญ่สว่างอารมณ์ (สโมสรสหมิตรอุทิศ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 40.71 
54 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 40.46 
55 บ้านดอนตัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เชียงราย 40.25 
56 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เชียงใหม่ 40.16 
57 วัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 40.15 
58 วัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์

อุปถัมภ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 40.00 

59 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร 39.95 
60 จันทร์ทองเอ่ียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 39.59 
61 ระดิ่งหินประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 39.46 
62 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 39.42 
63 วัดหวายกรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 39.39 
64 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 

แผนกประถมศึกษา) 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 39.31 

65 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย 39.29 
66 บ้านกระชงค ์(ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สุโขทัย 39.29 
67 บ้านท่าแค วันครู 2500 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พัทลุง 39.26 
68 เทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 39.22 
69 เทศบาลบ้านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 39.17 
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70 เทศบาล 5 มีชัยวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 39.17 
71 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 39.12 
72 เทศบาลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ 38.76 
73 บ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลเขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 38.75 
74 อบจ. บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 38.69 
75 ตลาดบางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 38.59 
76 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 38.46 
77 เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม 38.44 
78 วัดสนามนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 38.39 
79 เทศบาลเขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 38.14 
80 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 37.81 
81 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง ระยอง 37.79 
82 เทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย เทศบาลตำบลนาดินดำ เลย 37.50 
83 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 37.34 
84 อนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 37.31 
85 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 37.08 
86 ซอและฮ์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 36.94 
87 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 36.92 

88 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 36.79 
89 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 36.79 
90 เทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 36.73 
91 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 36.53 
92 เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา 36.46 
93 เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 36.46 
94 เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 36.38 
95 วัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 36.38 
96 เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 36.10 
97 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาด

เหนือ (วันครู 2502) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 36.07 

98 สิริเบญญาลัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 36.05 
99 เทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 35.89 

100 วัดสโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 35.83 
101 เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒00 ปี) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 35.67 
102 นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 35.67 
103 เทศบาลวัดป่าโค เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 35.54 
104 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง แพร่ 35.54 
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105 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 35.51 
106 เทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 35.50 
107 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 35.45 
108 วัดบางขนุน (ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 35.38 
109 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ 35.18 
110 เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 35.17 
111 อนุบาลเทศบาลนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 35.16 
112 เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 35.06 
113 เทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี 35.00 
114 เทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 35.00 
115 เทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคี

ราษฎร์นุสรณ์) 
เทศบาลตำบลทาปลาดุก ลำพูน 35.00 

116 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ชัยนาท 34.86 
117 ดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 34.83 
118 เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 34.80 
119 เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 34.79 
120 เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 34.77 
121 เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 34.73 
122 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) เทศบาลนครสงขลา สงขลา 34.71 
123 เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช 34.65 
124 เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 34.55 
125 เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุร ี 34.48 
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1 นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 55.83 
2 อยู่เมืองแกลงวิทยา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยอง 52.91 
3 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 50.77 
4 เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 50.66 
5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 50.37 
6 เทศบาลเขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง 49.25 
7 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 47.64 
8 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 46.66 
9 บ้านบางชุมโถ เทศบาลตำบลวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี 46.50 

10 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง 46.44 
11 เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 46.28 
12 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 46.01 
13 สาธิตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ระยอง 45.73 
14 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงราย 45.16 
15 เทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 44.91 
16 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม สุรินทร์ 44.89 
17 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 44.56 
18 เทศบาลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ 44.47 
19 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ บุรีรัมย์ 43.66 
20 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี 43.35 
21 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ลำปาง 43.31 
22 วัดสัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 43.20 
23 เทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 43.05 
24 เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่น

ราษฎร์อุปการ) 
เทศบาลตำบลบ้านธิ ลำพูน 42.75 

25 วัดแคใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 42.74 
26 อนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 42.66 
27 อนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 42.54 
28 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 42.48 
29 อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 42.47 
30 บ้านไม้เรียบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 42.43 
31 เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมือง

อ่างทอง 
เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง 42.31 

32 เทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 42.28 
33 วัดสาลีโขภิตาราม เทศบาลตำบลบางพลับ นนทบุรี 42.18 
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34 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 42.09 
35 เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 41.90 
36 วัดท่าบันเทิงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 41.79 
37 เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช 41.77 
38 เทศบาลวัดกู่คำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 41.75 
39 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 41.64 
40 เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 41.41 
41 สามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 41.28 
42 วัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง 41.22 
43 บ้านท่าแค วันครู 2500 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พัทลุง 41.12 
44 เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 41.05 
45 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สุโขทัย 40.98 
46 เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) เทศบาลนครตรัง ตรัง 40.97 
47 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 40.92 
48 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 40.92 
49 เทศบาล 8 สวนสนชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 40.80 
50 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 40.73 
51 เทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 40.70 
52 วัดสนามนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 40.59 
53 เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 40.52 
54 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เชียงใหม่ 40.48 
55 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 เทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี 40.39 
56 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 40.24 
57 นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 40.11 
58 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี พัทลุง 40.03 
59 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน น่าน 40.00 
60 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 39.99 
61 บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 39.96 
62 เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 39.93 
63 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง ระยอง 39.89 
64 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 39.72 
65 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม เทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ฮ่องสอน 39.48 
66 เทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 39.34 
67 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 39.24 
68 บ้านใหม่ (ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 39.22 
69 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 39.20 
70 แพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ 39.18 
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71 เทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงราย 39.09 
72 เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 38.99 
73 เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี 38.90 
74 เทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 38.86 
75 วัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 38.82 
76 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยโสธร 38.77 
77 เทศบาล 2 วัดเกษม เทศบาลตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม 38.74 
78 เสนาบดี เทศบาลเมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา 38.73 
79 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ เชียงราย 38.69 
80 เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช 38.68 
81 เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 38.63 
82 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 38.52 
83 อนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ 38.47 

84 เทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 38.44 
85 บ้านดอนตัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เชียงราย 38.35 
86 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 38.35 
87 เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 38.26 
88 สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 

(บ้านสำนักไม้เรียบ) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 38.22 

89 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด เทศบาลตำบลกระหาด สุรินทร์ 38.22 
90 เทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 38.21 
91 เทศบาลบ้านหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 38.20 
92 วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
พระนครศรีอยุธยา 38.06 

93 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลำพูน 38.05 
94 บ้านห้วยศรีเกษร เทศบาลตำบลลานข่อย พัทลุง 38.00 
95 วัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 37.98 
96 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตร 37.95 
97 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 37.95 
98 เทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ สุรินทร์ 37.93 
99 วัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี 37.91 

100 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 37.86 
101 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 37.86 
102 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 37.86 
103 เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วง

เปาเหนือ) 
เทศบาลตำบลจอมทอง เชียงใหม่ 37.83 
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104 เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) เทศบาลตำบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 37.81 
105 เทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 37.77 
106 เทศบาลตะโหมด เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 37.74 
107 เทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 37.69 
108 เทศบาล 1 บ้านชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 37.69 
109 เทศบาลวัดหนองผา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 37.66 
110 บ้านห้วยอ้อ (ห้วยอ้อพิทยาคม) เทศบาลตำบลห้วยอ้อ แพร่ 37.64 
111 วัดหวายกรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 37.58 
112 เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาล

เมืองบ้านไผ่ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น 37.56 

113 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม สุโขทัย 37.54 
114 วัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 37.53 
115 บ้านหนองนก เทศบาลตำบลกลางเวียง น่าน 37.39 
116 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง 37.37 
117 วัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 37.35 
118 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 37.34 
119 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 37.30 
120 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) เทศบาลเมืองสิงหนคร สงขลา 37.29 
121 เทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เชียงราย 37.25 
122 เทศบาล 1 (บ้านหล่าย) เทศบาลตำบลสบปราบ ลำปาง 37.25 
123 เทศบาล 2 วัดสระเกศ เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 37.15 
124 เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง นครราชสีมา 37.08 
125 เทศบาลวัดป่าแพ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 37.07 
126 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 37.07 
127 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 37.07 
128 เทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า สกลนคร 37.06 
129 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 37.04 
130 เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 36.99 
131 วัดเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 36.97 
132 วัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 36.96 

133 เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 36.96 
134 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เชียงราย 36.89 
135 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 36.89 
136 บ้านด้าย (ปราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เชียงราย 36.83 
137 เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) เทศบาลเมืองสตูล สตูล 36.83 
138 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย 36.78 
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139 เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุร ี 36.77 
140 ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี 36.77 
141 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย 36.72 
142 เทศบาลรัตนบุรี เทศบาลตำบลรัตนบุรี สุรินทร์ 36.64 
143 เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 36.63 
144 เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระ

สังฆราชูปถัมภ์ 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 36.59 

145 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ พัทลุง 36.58 
146 เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา 36.54 
147 เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอนแก่น 36.50 
148 เทศบาลตำบลเขาพนม เทศบาลตำบลเขาพนม กระบี่ 36.49 
149 เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 36.48 
150 เทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 36.43 
151 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 36.42 
152 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 36.41 
153 เทศบาลอุโมงค์๑ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 36.39 
154 เทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) เทศบาลตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต 36.37 
155 เทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 36.35 
156 เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 36.33 
157 สหกรณ์ประชานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ชุมพร 36.32 
158 เทศบาล๑บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน เชียงราย 36.26 
159 เทศบาลทับคล้อ เทศบาลตำบลทับคล้อ พิจิตร 36.19 
160 นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 36.18 
161 เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 36.13 
162 อบจ. บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 36.12 
163 เทศบาล 4 วัดโพธาวาส เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 36.03 
164 เทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 36.03 
165 เทศบาล 3 (สระกระเทียม) เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 36.02 
166 เทศบาลอ่าวลึกใต้ เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ กระบี่ 35.98 
167 บ้านเกาะปราง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตรัง 35.96 
168 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 35.96 
169 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์

วิทยานุกูล 
เทศบาลตำบลจันจว้า เชียงราย 35.95 

170 เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒00 ปี) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 35.95 
171 เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 35.94 
172 วัดลุ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 35.89 
173 บ้านหนองตาเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจวบคีรีขันธ์ 35.88 
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174 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 35.88 
175 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) เทศบาลนครสงขลา สงขลา 35.85 
176 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 35.83 
177 เทศบาล 5 มีชัยวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 35.83 
178 วัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 35.80 
179 เทศบาลตำบลจองถนน(วัดบางแก้ว) เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง 35.79 
180 อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุร ี 35.78 
181 บางคูลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 35.78 
182 ดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 35.78 
183 เทศบาลวัดป่าโค เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 35.77 
184 เทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย เลย 35.77 
185 วัดราษฎร์ศรัทธาราม องค์การบริหารสว่นตำบลบึงคำพร้อย ปทุมธานี 35.67 
186 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 35.61 
187 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก 35.59 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 64.19 
2 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ์ 31.78 
3 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 29.62 
4 เทศบาล ๒ วัดโพธิ์ เทศบาลตำบลบางคล้า ฉะเชิงเทรา 28.63 
5 เทศบาล๑บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน เชียงราย 28.07 
6 เทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 27.06 
7 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 44.00 
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 26.87 
9 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ 32.00 

10 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 33.12 
11 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 27.98 

12 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 27.79 
13 เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 27.56 
14 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 73.01 
15 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 27.53 
16 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม 
มหาสารคาม 32.36 

17 โพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 27.22 
18 บ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ศรีสะเกษ 29.60 
19 เทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 27.50 
20 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย 27.20 
21 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 28.20 
22 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ อำนาจเจริญ 28.27 
23 อนุบาลหนองกอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อุดรธานี 29.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 79.76 
2 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 76.70 
3 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 69.03 
4 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ 62.56 
5 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 62.01 
6 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า พังงา 61.85 
7 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 61.46 
8 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 61.44 
9 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ์ 60.16 

10 วัดปลายคลองขุนศรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 59.84 
11 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 59.70 
12 เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 59.44 
13 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 59.22 
14 เทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 58.89 
15 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด ตาก 58.41 
16 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พัทลุง 58.35 
17 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 58.32 
18 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 58.32 

19 เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58.28 
20 เทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด ตาก 58.22 
21 ไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 58.22 
22 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 58.17 
23 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 58.08 
24 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 57.87 
25 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี 
อุบลราชธานี 57.78 

26 เทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 57.75 
27 เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 57.48 
28 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง

ลพบุรี 
เทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี 57.33 

29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 57.11 
30 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา สงขลา 57.08 
31 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ เชียงใหม่ 57.07 
32 เทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 57.04 



ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

33 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 56.96 
34 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงใหม่ 56.94 
35 เทศบาลวัดดอนไก่ดี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 56.93 
36 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 56.91 
37 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 56.91 
38 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 56.86 
39 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 56.72 
40 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ อำนาจเจริญ 56.60 
41 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 56.55 
42 เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 56.52 
43 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม 
มหาสารคาม 56.45 

44 เทศบาลเมืองขลุง 2 เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี 56.36 
45 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 56.21 
46 วัดสโมสร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 56.15 
47 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 56.07 

48 โนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 56.06 
49 เทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา 56.03 
50 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 56.02 
51 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 55.83 
52 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) เทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ต 55.83 
53 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 55.80 
54 บ้านใหญ่พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 55.75 

55 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 55.75 
56 เทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 55.72 
57 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 55.71 
58 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 55.62 
59 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55.54 
60 ไท่จง (เทศบาล 3) เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 55.25 
61 โนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 55.19 
62 นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 55.14 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 61.42 
2 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 53.26 
3 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 49.47 
4 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ 39.11 
5 นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 38.29 
6 เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 37.51 
7 มัธยมตากสินระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง 37.10 
8 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 36.28 
9 นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 36.13 

10 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 36.06 
11 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 35.70 
12 เทศบาล 9 บ้านสามพระยา เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 34.86 
13 เทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด ตาก 34.53 
14 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 34.20 
15 วัดพิกุลเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 34.13 
16 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 34.09 
17 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 34.09 
18 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) เทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ต 33.85 
19 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 33.58 
20 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 33.53 
21 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 33.46 
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาด

เหนือ (วันครู 2502) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 33.44 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 48.37 
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 43.28 
3 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 36.75 
4 เทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี 35.88 
5 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ 34.72 
6 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 33.29 
7 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า พังงา 32.85 
8 เทศบาล 2 วัดพระทรง เทศบาลเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32.59 
9 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 32.53 

10 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ยโสธร 32.09 
11 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 31.79 
12 นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 31.50 
13 สะแกราชธวัชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 31.44 

14 เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 31.44 
15 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 31.41 
16 หนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 31.38 
17 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 31.24 
18 นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี 31.01 
19 หนองชุมแสงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 30.93 
20 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 30.86 

21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 30.82 
22 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด ตาก 30.82 
23 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 30.82 
24 กันทรอมวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30.82 
25 กีฬาจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตราด 30.78 
26 เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) เทศบาลเมืองเบตง ยะลา 30.68 
27 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 30.67 
28 บ้านใหญ่พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 30.63 

29 กระดุมทองวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30.62 
30 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 30.58 
31 เต็มรักศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 30.56 
32 กีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พังงา 30.41 



ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

33 บ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ศรีสะเกษ 30.40 
34 บัวลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 30.34 

35 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30.33 
36 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี 
ปราจีนบุรี 30.27 

37 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30.27 
38 เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 30.25 
39 เทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ 30.16 
40 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 30.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 61.39 
2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 56.04 

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 53.93 
4 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 40.40 
5 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 39.60 
6 เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 32.71 
7 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 26.76 
8 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 25.81 
9 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 25.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 64.59 
2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 64.47 

3 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 62.35 
4 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 60.21 
5 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 50.39 
6 เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 48.95 
7 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 48.81 

8 เทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 48.69 
9 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 48.50 

10 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 47.50 
11 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 46.48 
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาด

เหนือ (วันครู 2502) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 46.45 

13 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 46.16 

14 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 45.48 
15 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 45.02 
16 เทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 43.96 
17 ไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 43.40 
18 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 42.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 53.72 

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 52.11 
3 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 46.53 
4 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 39.89 
5 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 36.47 
6 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 29.75 
7 เทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 29.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 48.39 
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 47.17 
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 45.80 

4 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 35.83 
5 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 35.09 
6 เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 33.26 
7 สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 32.05 

8 วังโป่งพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 31.28 

9 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 31.11 
10 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 30.94 
11 เทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 30.75 
12 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 30.63 
13 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 29.95 
14 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 29.87 

15 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 29.23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นสังกัด 

จังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 

1 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 50.13 
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 48.49 
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 47.54 

4 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ตรัง 40.87 
5 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 40.57 
6 เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 40.37 
7 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
นครราชสีมา 37.91 

8 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สกลนคร 37.64 
9 เทศบาล 2 คลองจิหลาด เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 37.25 

10 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 37.2 
11 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา สงขลา 37.17 
12 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 37.09 
13 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 37.03 
14 เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 36.6 
15 ดงรักวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 36.38 
16 หนองโพธิ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม 
มหาสารคาม 36.32 

 17 บ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 35.92 

18 เทศบาล 1 สุขวิทยากร เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร 35.86 
19 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 35.77 
20 ทวารวดี เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 35.72 

 


