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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ  เพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ตน้สังกดั เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ระดบัระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 
และเพื่อศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ 
ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net  ประชากร 
ไดแ้ก่ โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ท่ีเขา้ร่วมทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ประจ าปีการศึกษา 2556  แบ่งเป็น โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 169 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 76 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบบนัทึกคะแนน
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานทั้งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ 1.ศึกษาระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษา ขนาด และหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)                    
2.เปรียบเทียบระดบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงานตน้สังกดัโดยใช้
ค่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และ3.ศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net โดยใชค้่าเฉล่ีย (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
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สรุปผลกำรวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
1.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ

นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดั 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ           
เวยีงแหง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเชียงดาว 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษาต าบลเมืองงาย ต าบลแม่สูน และต าบลเวยีง 1 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ได้แก่  โรงเรียนท่ีสังกัด
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอฝาง   และอ าเภอ 
ไชยปราการ 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา
ต าบลเปียงหลวง ต าบลเวยีง 1 ต าบลแม่งอน และต าบลเชียงดาว 

คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่
พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลาง  
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คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3.ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัระดบั
เขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอไชยปราการ 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัจ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวยีงแหง 

ไม่มีอ าเภอใดท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับเขตพื้นท่ีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ฯแม่สูน ศูนย์ฯเวียง 1  ศูนย์ฯปงต า                           
ศูนยฯ์เมืองงาย และศูนยฯ์เชียงดาว 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัจงัหวดัในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองงาย 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัประเทศจ านวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ แม่สูน 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ี
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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โรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัจ านวน 7 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ 

ไม่มีโรงเรียนขนาดใดท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ี
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกดัส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศ
จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

4.ผลการเปรียบเทียบระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  าแนกตามอ าเภอ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดั กบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัระดบั
เขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ีจ  านวน 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง และอ าเภอเวยีงแหง 

อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัจ านวน 7 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอฝาง 
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อ าเภอท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูง
กว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศจ านวน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ อ าเภอเวยีงแหง 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัเขตพื้นท่ีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ เวยีง 1 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัจงัหวดัในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์ เวยีง 1 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน
ระดบัประเทศจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยฯ์เวยีง 1 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ี
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัเขตพื้นท่ี
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกดัส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัจงัหวดัใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานสูงกวา่คะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานระดบัประเทศใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

5.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกอ าเภอมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้
ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกขนาดมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในทุกหน่วยงานตน้สังกดัมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง ควรปรับปรุง ถึง 
ค่อนขา้งดี 

6.ผลการศึกษาระดบัคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 จ าแนกตามอ าเภอ ศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ขนาด และ
หน่วยงานตน้สังกดัตามช่วงระดบัคะแนน O net 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกอ าเภอมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษามีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง 
ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกขนาดมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ค่อนขา้งดี 

ผลคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในทุกหน่วยงานตน้สังกดัมีช่วงระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง พอใช ้ถึง ดี 
 


