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 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล           
พื้ น ฐานทางการศึ กษาในสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบวิเคราะห์ ประมวลผล รวบรวม  และสรุปเป็นข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยใช้โปรแกรม
พื้นฐานทางการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาขึ้น 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 ขอขอบคุณ
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ท าให้
เอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณการวิจัย   
ด้านการศึกษา และการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับในสังกัดและหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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“ภายในปี 2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ และมาตรฐาน มีคณุธรรม ด ารงชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล” 
 

 
  

 
 

 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอยา่ง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงคต์าม
หลักสตูร  

3. พัฒนาระบบบริหารจดัการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสรา้งความ
รับผิดชอบต่อคณุภาพการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
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“ยึดธรรมาภิบาล  สืบสานเอกลักษณ์  ศักดิ์ศรี  สามัคคี  มั่นคง” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้
สมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย 
และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง     
มีคุณภาพและเสมอภาค 

 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบคุลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะ             
ที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบ    
มีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรยีนให้ไดร้ับโอกาสในการพัฒนา 
     เต็มตามศักยภาพ และมีคณุภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 
 

 

                    จุดเนน้กำรด ำเนินงำน 
 
 
         
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้
ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี ้

1. จุดเน้นด้านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ  
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

 
 

 

เป้ำประสงค์ (GOALS) 
 

    

ค่ำนิยมองค์กำร 
 
 

    

กลยุทธ ์
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5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

จุดเน้นด้ำนหลกัสูตรลักระบวนกำรเรียนรู้  
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
ดังต่อไปนี้  
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่
ละช่วงช้ัน 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education/BBL/DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะกับกับสังคม วัน และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
  2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  2.4 ผู้ เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 มีความสามารถด้านภาษา      
ด้านค านวณ และด้านเหตุผลผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 
  2.5 ผู้ เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 และ       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
  2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท า
ในอนาคต 
  2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
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  2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกล       
ยาเสพติด 
  3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี  และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
  3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และ
อยู่อย่างพอเพียง 
  3.3 ผู้ เรียนระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่ งมั่น ใน
การศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย  
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้แก่  

4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน 

ประกอบการ และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตาม 

ความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการ 

เรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  
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1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบ 
กัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้    
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

การเป็นครมูืออาชีพและยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการ 
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการ
เรียนสายสามัญ  
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ 
สถานศึกษาและผู้เรียน  

2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการ 
จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
จุดเน้นด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ  

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาระบบ ICT เพื่อ 
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศกึษาและผูเ้รียน  

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนา DLTV   DLIT ให้ 
เหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้รียน  

4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
การกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  

1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
ก าหนดได้รับการแก้ไขช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัด 
การศึกษา  

1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนา
การศึกษาระดับต าบล (Educational Maps)  

1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ 
cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.7 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาระบบ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

1.8 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ปรับปรุงระบบ
การจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ   

1.9 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์  

1.10 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้มี
การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
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1.11 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  

2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  

2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รับฟั งความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษา 
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  ที่ต้ังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ตั้งอยู่    
ณ  โรงเรียนเชียรใหญ่   ถนนนคร – สงขลา  ต าบล  แม่เจ้าอยู่หัว  อ าเภอ เชียรใหญ่  
จังหวัด  นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80190  ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประมาณ  35  กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน เขตอ าเภอ  6  อ าเภอ  คือ    
อ าเภอเชียรใหญ่  อ าเภอปากพนัง  อ าเภอหัวไทร    อ าเภอชะอวด  อ าเภอจุฬาภรณ์  
และอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

อำณำเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมือง,อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ             
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

           ทิศใต้               ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา 
           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
-- 
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บุคลำกรและกลุ่มงำนในส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
นครศรีธรรมรำช เขต  3 

 

 
  
 

บุคลำกรทั้งสิ้น 78  คน 
7  กลุ่ม  1  หน่วย 

 

 

   ผู้บริหาร    จ านวน      8  คน 
  กลุ่มอ านวยการ    จ านวน      5  คน 

              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์  จ านวน      8  คน      
   กลุ่มนโยบายและแผน    จ านวน      7  คน 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล   จ านวน    10  คน 
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     จ านวน    11  คน  
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  จ านวน      1  คน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน      2  คน 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           จ านวน      8  คน 
  ลูกจ้างประจ า             จ านวน    12  คน 
   ลกูจ้างช่ัวคราว            จ านวน      4  คน 
    ยาม              จ านวน      2  คน 
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ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 (10 มิถุนำยน 2560) 
 

ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
1. วัดท้ายทะเล 2 53 8 
2.  ชุมชนวัดท่าลิพง 16 181 11 
3.  บ้านนา 9 123 9 
4. วัดบางยิ่ว 5 27 7 
5. บ้านศาลาตะเคียน 7 110 9 
6. วัดทายิการาม 5 62 8 
7. บ้านดอนโรงมิตรภาพท่ี 196 4 79 9 
8. วัดแดง 17 230 11 
9. วัดพระบาท 3 41 9 
10. วัดทองพูน 4 78 9 
11. ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 7 124 8 
12. บ้านบางพระ 17 339 12 
13. วัดดอนรักษา 4 47 9 
14. บ้านปากเชียร 23 475 14 
15. บ้านยางกาญจน์ 4 51 9 
16. วัดสระแก้ว 10 105 8 
17. วัดพระหอม 0 9 5 
18. วัดคลองขยัน 2 24 8 
19. วัดชัยสุวรรณ 2 41 9 
20. วัดทวยเทพ 4 47 9 
21. บ้านหัวปอ 2 31 9 
22. วัดบางทองค า 2 38 9 
23. บ้านท่าขนาน 2 3 3 
24. บ้านบางด้วน 4 35 9 
25. บ้านน้ าบ่อ 9 131 9 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
26. บ้านเนินธัมมัง 7 79 9 
27. บ้านคงคาล้อม 8 122 9 
28. บ้านทุ่งขวัญแก้ว 10 171 8 
29. วัดบ่อล้อ 15 311 14 
30. วัดสระโพธิ ์ 14 149 8 
31. บ้านบางปรง 2 6 6 
32. บ้านดอนโตนด 2 15 6 
33. วัดคงคาวดี 6 90 9 
34. วัดทาบทอง 3 4 3 
35. วัดสระเกษ 2 8 4 

รวมอ ำเภอเชียรใหญ่ 233 3,439 296 
36. ชุมชนควนดินแดง ม.173 9 190 8 
37. บ้านทุ่งใหญ ่ 10 147 8 
38. บ้านลานนา 6 94 8 
39. วัดไม้เสียบ 13 352 12 
40. บ้านตรอกแค 10 152 8 
41. บ้านขอนหาด 10 173 8 
42. บ้านใสถิน 2 43 8 
43. บ้านดอนตาสังข์ 7 61 9 
44. วัดควนใส 4 43 9 
45. บ้านทุ่งโชน 15 192 11 
46. ชุมชนวัดเขาล าปะ 16 227 11 
47. เขาพระทอง 16 219 11 
48. บ้านทุ่งไม้ไผ่ 8 130 8 
49. บ้านควนหนองหงส์ 7 82 8 
50. บ้านควนมุด 7 109 8 
51. บ้านทุ่งโป๊ะ 4 71 8 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
52. วัดกาโห่ใต้ 12 259 9 
53. ตชด.บ้านท่าข้าม 11 97 12 
54. บ้านควนชิง 6 79 8 
55. บ้านทุ่งใคร 10 219 8 
56. วัดควนยาว 4 38 8 
57. วัดควนป้อม 5 52 9 
58. วัดควนเคร็ง 5 112 8 
59. วัดปากควน 6 116 8 
60. วัดท่าสะท้อน 1 37 9 
61. บ้านปากบางกลม 6 71 8 
62. วัดจิกพนม 16 186 11 
63. วัดรักขิตวัน 8 126 9 
64. บ้านศาลาทวดทอง 4 53 8 
65. บ้านชะอวด 52 1416 50 
66. บ้านห้วยโส 5 61 8 
67. วัดควนสมบูรณ์ 9 153 8 
68. วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 14 147 12 
69. วัดดอนมะปราง 5 48 8 
70. วัดท่าเสม็ด 6 87 9 
71. บ้านหนองหนิ 10 135 8 
72. บ้านบางน้อย 14 157 12 
73. บ้านนางหลง 15 135 11 
74. วัดโคกทราง 5 62 9 
75. วัดหนองจิก 10 157 8 
76. บ้านพรุบัว 5 78 8 
77. วัดควนเถียะ 10 183 8 
78. บ้านตูล 6 89 9 
79. บ้านกุมแป 15 282 12 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
80. บ้านควนเงิน 15 232 12 
81. วัดวังกลม 7 102 9 
82. บ้านหนองบัว 6 68 9 
83. บ้านท่าไทร 11 213 8 
84. บ้านหนองนนทรี 7 112 9 
85. บ้านควนมิตร 14 179 11 
86. บ้านวังหอน 4 48 8 
87. ตชด.บ้านควนมีชัย 7 109 8 

รวมอ ำเภอชะอวด 490 7,983 512 
88. ชุมชนวัดบางบูชา 9 52 10 
89. วัดเกาะจาก 12 176 8 
90. วัดโบสถ ์ 6 69 7 
91. บ้านบางตะลุมพอ 4 59 9 
92. บ้านน าทรัพย์ 10 76 11 
93. วัดขนาบนาก 7 93 8 
94. วัดโคกมะม่วง 7 105 8 
95. วัดตรงบน 4 44 9 
96. วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 10 65 12 
97. วัดบ้านงาม 3 29 9 
98. วัดสุขุม 7 75 9 
99. วัดสามแพรก 4 46 9 
100. วัดมหิสสราราม 5 35 9 
101. วัดศรีสุวรรณาราม 15 168 12 
102. บ้านบางเนียน 6 80 8 
103. บ้านแสงวิมาน 11 122 8 
104. บ้านเกาะนางโดย 5 69 9 
105 บ้านเขาน้อย 4 58 9 
106 วัดปิยาราม 4 47 9 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
107. วัดกัลยานฤมิต 15 99 12 
108. วัดคลองน้อย 3 0 0 
109. บ้านปากคลอง 1 0 0 
110. บ้านบางลึก 5 45 8 
111. วัดชมพูประดิษฐ ์ 15 204 12 
112. บ้านบางมูลนาก 4 50 9 
113. บ้านเกาะทัง 5 71 9 
114. วัดสระ 16 243 12 
115. วัดหงส์แก้ว 4 46 9 
116. วัดกาญจนาราม 4 35 7 
117. วัดบางไทร 11 114 11 
118. วัดบางศาลา 6 51 9 
119. บ้านบางแรด 2 36 7 
120. วัดแจ้ง 3 24 8 
121. วัดปากบางท่าพญา 2 26 7 
122. วัดบางคุระ 11 95 12 
123. วัดรัตนาราม 5 33 5 
124. บ้านท้องโกงกาง 9 158 8 
125. วัดบางทวด 5 83 8 
126. วัดบางฉนาก 4 32 9 
127. บ้านบางวัง 5 57 9 
128. วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที ่232 7 102 9 
129. บ้านโก้งโค้ง 5 69 9 
130. บ้านชายทะเล 8 101 9 
131. วัดปากแพรก 5 93 9 
132. วัดบางพระ 2 15 7 
133. วัดบางด้วน 6 75 8 
134. วัดหอยกัน 4 54 9 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
135. วัดอัฒฑศาสนาราม 4 20 6 
136. บ้านหัวล าพ ู 5 43 9 
137. วัดเหมก 3 24 6 
138. วัดป่าระก า 11 99 12 
139. วัดป่าระก าเหนือ 2 25 6 
140. วัดสองพี่น้อง 13 86 12 
141. วัดปากตรง 6 126 9 
142. วัดแหลมตะลุมพุก 4 52 9 
143. ราชประชานุเคราะห ์ 10 108 12 
144. บ้านหอยราก 5 63 9 

รวมอ ำเภอปำกพนัง 368 4,125 494 
145. วัดเทพมงคล 7 108 8 
146. วัดควนเกย 6 103 9 
147. บ้านหนองมาก 5 36 9 
148. วัดวัวหลุง 9 96 9 
149. วัดคันธมาล ี 12 260 11 
150. วัดทุ่งหล่อ 14 215 12 
151. บ้านเกยเชน 1 13 6 
152. บ้านทุ่งเลน 2 27 8 
153. วัดปลายสระ 15 209 12 
154. สุนทราภิบาล 9 101 9 
155. วัดสุวรรณโฆษิต 19 476 17 
156. บ้านกลอง 11 263 9 
157. บ้านด่าน 8 130 9 
158. วัดมัชฌิมภผูา 3 45 9 
159. วัดเขาน้อย 5 90 9 
160. บ้านหนองกก 3 27 8 
161. บ้านม่วงงาม 3 28 9 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
162. วัดพิศาลนฤมติ 17 400 17 
163. วัดร่อนนา 3 6 6 
164. วัดเถลิงกิตตยิาราม 13 177 12 
165. บ้านห้วยไม้แก่น 5 49 9 
166. วัดเทพนมเชือด 9 123 8 
167. ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี 18 352 15 
168. วัดเนกขัมมาราม 13 159 9 
169. ร่อนพิบูลย ์ 13 259 12 
170. วัดพระอานนท์ 6 109 9 
171. วัดหนา 15 171 12 
172. ราชประชานุเคราะห์ 7 9 160 8 
173. วัดโคกคราม 8 38 9 
174. บ้านป่าแชง 5 52 7 
175. บ้านท่าเจรญิ 3 29 8 
176. วัดธงทอง 6 22 9 
177. บ้านควนรุย 17 248 11 
178. วัดถลุงทอง 2 35 8 
179. บ้านปลายราง 5 86 9 
180. บ้านห้วยหาร 26 631 19 
181. ชุมชนบ้านพุดหง 10 144 9 
182. วัดถ้ าเขาแดง 3 16 7 
183. วัดสามัคยาราม 19 319 13 
184. วัดธาราวง 10 137 8 
185. บ้านท่าไทร 3 29 8 

รวมอ ำเภอร่อนพิบูลย์ 370 5,978 405 
186. ชุมชนวัดเกาะเพชร 15 183 11 
187. บ้านบางโหนด 5 75 8 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
188. บ้านเกาะสุด 7 83 9 
189. วัดบูรณาวาส 10 145 8 
190. บ้านลากชาย 5 107 8 
191. วัดบางตะพาน 4 51 8 
192. วัดสว่างอารมณ ์ 3 30 7 
193. วัดควนชะลิก 14 233 10 
194. วัดปากเหมือง 7 143 7 
195. บ้านหัวไทร 6 85 9 
196. วัดดอนผาสุก 2 9 4 
197. วัดโคกยาง 5 80 8 
198. วัดอู่แก้ว 7 113 8 
199. บ้านโคกทราย 7 114 9 
200. บ้านห้วยน้ าเย็น มิตรภาพที่112 4 52 8 
201. วัดโคกพิกุล 13 112 12 
202. วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 10 273 9 
203. วัดบ้านด่าน 7 64 8 
204. วัดท่าเสริม 5 33 8 
205. ชุมชนพิบูลสงคราม 12 224 11 
206. บ้านปากพร ุ 6 77 7 
207. วัดบ่อโพง 10 116 8 
208. วัดบ้านราม 4 38 9 
209. วัดรามแก้ว 7 52 8 
210. วัดปากระวะ 3 48 9 
211. วัดหน้าสตน 10 155 8 
212. วัดฉิมหลา 5 102 8 
213. บ้านหน้าศาล 11 273 8 
214. วัดอิมอญ 6 110 9 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
215. บ้านศาลาแก้ว 5 78 9 
216. บ้านหนองบอน 6 106 8 
217. บ้านล าคลอง 4 67 9 
218. วัดทะเลปัง 4 65 9 
219. หัวไทร(เรือนประชาบาล) 39 1062 30 
220. วัดท้ายโนต 9 136 8 
221. บ้านท่าเตียน 4 67 8 
222. วัดแหลม 8 205 7 
223. วัดโคกสูง 2 31 6 

รวมอ ำเภอหัวไทร 291 4,997 338 
224. บ้านล าหัก 10 113 9 
225. วัดสมควร 9 165 9 
226. บ้านดอนทราย 5 86 9 
227. บ้านอายเลา 14 142 12 
228. บ้านไสหินตั้ง 8 110 9 
229. วัดแร่ราษฎรส์ุทัศน์ 6 79 8 
230. วัดทุ่งโพธิ ์ 7 96 9 
231. บ้านเหนือคลอง 4 55 9 
232. ทัศนาวลัย 14 167 12 
233. วัดนาหมอบุญ 11 275 9 
234. บ้านทุ่งบก 3 19 8 
235. บ้านคอกวัว 3 54 9 
236. วัดชะอวด 6 125 8 
237. บ้านไสขาม 4 42 9 
238. บ้านชายควน 2 7 3 
239. บ้านควนโตน 5 76 9 
240. บ้านวังใส 6 90 9 
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ที ่ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้อง 
241. วัดวังฆ้อง 9 186 10 
242. บ้านคอพรุ 3 63 9 

รวมอ ำเภอจุฬำภรณ์ 129 1,950 169 
รวมท้ังสิ้น 1,881 28,472 2,214 

 

ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

จัดกำรศึกษำโดยรัฐ จัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 

242 โรงเรียน  ครอบครัวเด็กหญิงณฐมน  เกตุชู    เปิดสอนระดับ     
ก่อนประถมศึกษา 
 

จัดกำรศึกษำโดยองค์กรชุมชน 

 ศูนย์การเรยีนชุมชนวิถีไท 
 

จัดกำรศึกษำโดยกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
พ้ืนที่รับผิดชอบกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 42 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง  ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ต าบลเขาวัง 
     อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอายหมี  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต าบลวังอ่าง 
     อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  42  โรงเรียน 
 
ที ่ โรงเรียน จ ำนวน นร.(ม.1-ม.3) อ ำเภอ 
1. ชุมชนวัดท่าลิพง 42 เชียรใหญ ่
2. วัดแดง 34 เชียรใหญ ่
3. บ้านบางพระ 60 เชียรใหญ ่
4. บ้านปากเชียร 108 เชียรใหญ ่
5. วัดสระโพธ์ิ 0 เชียรใหญ ่
6. บ้านทุ่งโชน 34 ชะอวด 
7. ชุมชนวัดเขาล าปะ 59 ชะอวด 
8. เขาพระทอง 58 ชะอวด 
9. ตชด.บ้านท่าข้าม 23 ชะอวด 
10. วัดจิกพนม 64 ชะอวด 
11. วัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 52 ชะอวด 
12. บ้านบางน้อย 43 ชะอวด 
13. บ้านนางหลง 49 ชะอวด 
14. บ้านกุมแป 79 ชะอวด 
15. บ้านควนเงิน 78 ชะอวด 
16. บ้านควนมิตร 41 ชะอวด 
17. ชุมชนวัดบางบูชา 7 ปากพนัง 
18. บ้านน าทรัพย์ 23 ปากพนัง 
19. วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 20 ปากพนัง 
20. วัดศรีสุวรรณาราม 38 ปากพนัง 
21. วัดกัลยานฤมิต 37 ปากพนัง 
22. วัดชมพูประดิษฐ ์ 59 ปากพนัง 
23. วัดสระ 86 ปากพนัง 
24. วัดบางไทร 31 ปากพนัง 
25. วัดบางคุระ 24 ปากพนัง 
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ที ่ โรงเรียน จ ำนวน นร.(ม.1-ม.3) อ ำเภอ 
26. วัดป่าระก า 33 ปากพนัง 
27. วัดสองพี่น้อง 30 ปากพนัง 
28. ราชประชานุเคราะห์ 32 ปากพนัง 
29. วัดทุ่งหล่อ 53 ร่อนพิบูลย ์
30. วัดปลายสระ 49 ร่อนพิบูลย ์
31. วัดเถลิงกิตติยาราม 45 ร่อนพิบูลย ์
32. ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 80 ร่อนพิบูลย ์
33. วัดเนกขัมมาราม 54 ร่อนพิบูลย ์
34. วัดหนา 54 ร่อนพิบูลย ์
35. บ้านควนรุย 34 ร่อนพิบูลย ์
36. วัดสามัคยาราม 124 ร่อนพิบูลย ์
37. ชุมชนวัดเกาะเพชร 43 หัวไทร 
38. วัดควนชะลิก 42 หัวไทร 
39. วัดโคกพิกุล 30 หัวไทร 
40. ชุมชนพิบูลสงคราม 55 หัวไทร 
41. บ้านอายเลา 37 จุฬาภรณ ์
42. ทัศนาวลัย 57 จุฬาภรณ ์

รวมท้ังสิ้น 2,001  

จำกตำรำง แสดงว่าโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.นศ.3    
  จ านวน 42 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในเขตอ าเภอปากพนังมากท่ีสุด 

 12 โรงเรียน รองลงมาคือ อ าเภอชะอวด จ านวน 11 โรงเรียน  
น้อยที่สุดคืออ าเภอจุฬาภรณ์ จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนมากที่สุด คือ โรงเรียนวัดสามัคยาราม อ าเภอ  
ร่อนพิบูลย์ จ านวน 124 คน โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อย
ที่สุด คือ โรงเรียนวัดสระโพธิ ์อ าเภอเชียรใหญ่ จ านวน 0 คน 
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โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 163 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถนุำยน 2560) 
 

ที ่ โรงเรียน 
นร.
(คน) 

ที ่ โรงเรียน นร.(คน) 

1. วัดคลองน้อย 0 27. วัดบ้านงาม 29 
2. บ้านปากคลอง 0 28. บ้านท่าเจรญิ 29 
3. บ้านท่าขนาน 3 29. บ้านท่าไทร 29 
4 วัดทาบทอง 4 30. วัดสว่างอารมณ ์ 30 
5. บ้านบางปรง 6 31. บ้านหัวปอ 31 
6. วัดร่อนนา 6 32. วัดโคกสูง 31 
7. บ้านชายควน 7 33. วัดบางฉนาก 32 
8. วัดสระเกษ 8 34. วัดรัตนาราม 33 
9. วัดพระหอม 9 35. วัดท่าเสริม 33 
10. วัดดอนผาสุก 9 36. บ้านบางด้วน 35 
11. บ้านเกยเชน 13 37. วัดมหิสสราราม 35 
12. บ้านดอนโตนด 15 38. วัดกาญจนาราม 35 
13. วัดบางพระ 15 39. วัดถลุงทอง 35 
14. วัดถ้ าเขาแดง 16 40. บ้านบางแรด 36 
15. บ้านทุ่งบก 19 41. บ้านหนองมาก 36 
16. วัดอัฒฑศาสนาราม 20 42. วัดท่าสะท้อน 37 
17. วัดธงทอง 22 43. วัดบางทองค า 38 
18. วัดคลองขยัน 24 44. วัดควนยาว 38 
19. วัดแจ้ง 24 45. วัดโคกคราม 38 
20. วัดเหมก 24 46. วัดบ้านราม 38 
21. วัดป่าระก าเหนือ 25 47. วัดพระบาท 41 
22. วัดปากบางท่าพญา 26 48. วัดชัยสุวรรณ 41 
23. วัดบางยิ่ว 27 49. บ้านไสขาม 42 
24. บ้านทุ่งเลน 27 50. บ้านใสถิน 43 
25. บ้านหนองกก 27 51. วัดควนใส 43 
26. บ้านม่วงงาม 28 52. บ้านหัวล าพ ู 43 
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ที ่ โรงเรียน 
นร.
(คน) 

ที ่ โรงเรียน 
นร.
(คน) 

53. วัดตรงบน 44 80. บ้านบางวัง 57 
54. บ้านบางลึก 45 81. บ้านเขาน้อย 58 
55. วัดมัชฌิมภผูา 45 82. บ้านบางตะลมุพอ 59 
56. วัดสามแพรก 46 83. บ้านดอนตาสังข ์ 61 
57. วัดหงส์แก้ว 46 84. บ้านห้วยโส 61 
58. วัดดอนรักษา 47 85. วัดทายิการาม 62 
59. วัดทวยเทพ 47 86. วัดโคกทราง 62 
60. วัดปิยาราม 47 87. บ้านคอพรุ 63 
61. วัดดอนมะปราง 48 88. บ้านหอยราก 63 
62. บ้านวังหอน 48 89. วัดบ้านด่าน 64 
63. วัดปากระวะ 48 90. วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 65 
64. บ้านห้วยไม้แก่น 49 91. วัดทะเลปัง 65 
65. บ้านบางมูลนาก 50 92. บ้านล าคลอง 67 
66. บ้านยางกาญจน ์ 51 93. บ้านท่าเตียน 67 
67. วัดบางศาลา 51 94. บ้านหนองบัว 68 
68. วัดบางตะพาน (เขมจาโร) 51 95. วัดโบสถ ์ 69 
69. วัดควนป้อม 52 96. บ้านเกาะนางโดย 69 
70. ชุมชนวัดบางบูชา 52 97. บ้านโก้งโค้ง 69 
71. วัดแหลมตะลุมพุก 52 98. บ้านทุ่งโป๊ะ 71 
72. บ้านป่าแชง 52 99. บ้านปากบางกลม 71 
73. บ้านห้วยน้ าเย็น มิตรภาพที่112 52 100. บ้านเกาะทัง 71 
74. วัดรามแก้ว 52 101. วัดสุขุม 75 
75. วัดท้ายทะเล 53 102. วัดบางด้วน 75 
76. บ้านศาลาทวดทอง 53 103. บ้านบางโหนด 75 
77. วัดหอยกัน 54 104. บ้านน าทรัพย ์ 76 
78. บ้านคอกวัว 54 105. บ้านควนโตน 76 
79. บ้านเหนือคลอง 55 106. บ้านปากพร ุ 77 
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ที ่ โรงเรียน นร.
(คน) ที่ โรงเรียน 

นร.
(คน) 

107. วัดทองพูน 78 134. ตชด.บ้านท่าข้าม 97 
108. บ้านพรุบัว 78 135. วัดกัลยานฤมติ 99 
109. บ้านศาลาแก้ว 78 136. วัดป่าระก า 99 
110. บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 79 137. บ้านชายทะเล 101 
111. บ้านเนินธัมมัง 79 138. สุนทราภิบาล 101 
112. บ้านควนชิง 79 139. วัดวังกลม 102 
113. วัดแร่ราษฎรส์ุทัศน์ 79 140. วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 102 
114. บ้านบางเนียน 80 141. วัดฉิมหลา 102 
115. วัดโคกยาง 80 142. วัดควนเกย 103 
116. บ้านควนหนองหงส ์ 82 143. วัดสระแก้ว 105 
117. วัดบางทวด 83 144. วัดโคกมะม่วง 105 
118. บ้านเกาะสุด 83 145. บ้านหนองบอน 106 
119. บ้านหัวไทร 85 146. บ้านลากชาย (พร้อมอนกุูล) 107 
120. วัดสองพี่น้อง 86 147. ราชประชานุเคราะห ์ 108 
121. บ้านปลายราง 86 148. วัดเทพมงคล 108 
122. บ้านดอนทราย 86 149. บ้านควนมุด 109 
123. วัดท่าเสมด็ 87 150. วัดพระอานนท์ 109 
124. บ้านตูล 89 151. ตชด.บ้านควนมีชัย 109 
125. วัดคงคาวด ี 90 152. บ้านศาลาตะเคยีน 110 
126. วัดเขาน้อย 90 153. วัดอิมอญ 110 
127. บ้านวังใส 90 154. บ้านไสหินตั้ง 110 
128. วัดขนาบนาก 93 155. วัดควนเคร็ง 112 
129. วัดปากแพรก 93 156. บ้านหนองนนทรี 112 
130. บ้านลานนา 94 157. วัดโคกพิกุล 112 
131. วัดบางคุระ 95 158. วัดอู่แก้ว 113 
132. วัดวัวหลุง 96 159. บ้านล าหัก 113 
133. วัดทุ่งโพธิ ์ 96 160. วัดบางไทร 114 
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ที ่ โรงเรียน นร.(คน) 
161. บ้านโคกทราย 114 
162. วัดปากควน 116 
163. วัดบ่อโพง 116 

รวมท้ังสิ้น 10,033 
 
จำกตำรำง แสดงว่าโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 ท้ังสิ้นจ านวน 242 โรงเรียน 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
67.35 อ าเภอที่มี โรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดได้แก่  อ าเภอ       
ปากพนัง จ านวน 50 โรงเรียน  น้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอจุฬาภรณ์ 
จ านวน 13 โรงเรียน โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยที่สุด คือ 
โรงเรียนบ้านปากคลอง และโรงเรียนวัดคลองน้อย อ าเภอ      
ปากพนัง จ านวน 0 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่ สุดคือ 
โรงเรียนวัดปากควน อ าเภอชะอวด และโรงเรียนวัดบ่อโพง 
อ าเภอหัวไทร จ านวนนักเรียน  116  คน   
 

โรงเรียนที่มีนักเรียน  500  คนขึ้นไป  จ ำนวน  3  โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 

บ้านห้วยหาร 
หัวไทร(เรือนประชาบาล) 
บ้านชะอวด 

631 
1,062 
1,416 

ร่อนพิบูลย ์
หัวไทร 
ชะอวด 

จำกตำรำง แสดงว่าจากโรงเรียน จ านวน  242  โรงเรียน โรงเรียนที่มี
นักเรียน  500  คนขึ้นไป จ านวน  3  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
1.24 โรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดได้แก่โรงเรียนบ้านชะอวด  
อ าเภอชะอวด    
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กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำในสังกัด สพป.นศ.3  จ ำนวน  28  กลุ่มเครือข่ำย 
 

 
 

ที ่
 

 

กลุ่มเครือข่ำย 
จ ำนวน ร.ร. 

ในกลุ่ม
เครือข่ำย 

 
 

สถำนที่ต้ังกลุม่เครือข่ำย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 1 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 2 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 3 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 4 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 5 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 6 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 7 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 8 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 9 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 11 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 14 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 15 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 16 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 17 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 18 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 19 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 21 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 22 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 23 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 24 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 25 

8 
11 
9 
7 
8 
6 
8 
12 
9 
9 
5 
6 
6 
12 
6 
8 
10 
9 
13 
10 
10 
9 
10 
8 

โรงเรียนวัดบ่อล้อ 
โรงเรียนวัดสระโพธิ ์
โรงเรียนวดัทายิการาม 
โรงเรียนบ้านบางพระ 
โรงเรียนวัดพิบูลยารามฯ 
โรงเรียนวัดสระ 
โรงเรียนวัดปากแพรก 
โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์ฯ 
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 
โรงเรียนวดัเกาะจาก 
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 
โรงเรียนบ้านหน้าศาล 
โรงเรียนวดัแหลม 
โรงเรียนบ้านบางโหนด 
โรงเรียนวดัหัวค่ายฯ     
โรงเรียนบ้านนางหลง 
โรงเรียนวดัท่าเสม็ด 
โรงเรียนวดักาโห่ใต ้
โรงเรียนวดัห้วยแหยงฯ 
โรงเรียนวดัจิกพนม 
โรงเรียนวดัทุ่งโพธิ ์
 โรงเรยีนวัดนาหมอบุญ 
โรงเรียนวัดเทพมงคล    
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ที ่
 
 

กลุ่มเครือข่ำย 
จ ำนวน ร.ร. 

ในกลุม่
เครือข่ำย 

 
 

สถำนที่ต้ังกลุม่เครือข่ำย 

25. 
26. 
27. 
28. 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 26 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 27 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 28 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 29 

11 
5 
8 
9 

โรงเรียนร่อนพิบูลย ์
โรงเรียนวดัปลายสระ 
โรงเรียนบ้านป่าแชง 
โรงเรียนบ้านห้วยหาร 

 

จำกตำรำง แสดงว่ากลุม่เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 28 กลุ่ม
เครือข่าย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทีม่ีจ านวนโรงเรียนมากท่ีสุด  
ได้แก่กลุม่เครือข่ายสถานศึกษาท่ี  20  มีโรงเรียนจ านวน 13  
โรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาที่มีจ านวนโรงเรียนน้อย
ที่สุด ได้แก่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 11 และกลุ่มเครือข่ายที่
27 มีโรงเรียนจ านวน  5  โรงเรียน    
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ข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมอันดับ/วิทยฐำนะ 
 

อันดับ จ ำนวน (คน)  วิทยฐำนะ จ ำนวน (คน) 
ครูผู้ช่วย 65  ช านาญการ 298 

คศ.1 175  ช านาญการพิเศษ 1,342 
คศ.2 298  เชี่ยวชาญ 1 
คศ.3 1,342    
คศ.4 1    
รวม 1,881  รวม 1,641 

 
วุฒิกำรศึกษำข้ำรำชกำรครู (รัฐบำล) และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
 

ที ่
 

วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวน(คน) 

ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรในส ำนกังำน รวม 
1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี 41 11 52 
2. ปริญญาตร ี 1,470 30 1,500 
3. ปริญญาโท 370 35 405 
4. ปริญญาเอก  2 2 

รวม 1,881 78 1,959 
 
แหล่งข้อมูล กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน 2560 

จำกตำรำง แสดงว่า สพป.นศ.3 มีข้าราชการครูและบุคลากรใน สพป.นศ.3 
  จ านวน 1959, คน มีผู้จบปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 1,500 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 76.57 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 405 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 20.67 และจบปริญญาเอกน้อยที่ สุด  จ านวน      
  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 
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ระยะทำงจำกโรงเรียนถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำ   
นครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ระยะทำง (กิโลเมตร) จ ำนวนโรงเรียน 

ระยะทาง 0 - 20 41 
ระยะทาง 21 – 40 117 
ระยะทาง 41 – 60 71 
ระยะทาง 61 – 80 13 

ระยะทาง 81 – 100 ก.ม.ขึ้นไป - 
รวม 242 

 
แหล่งข้อมูล โปรแกรม GIS     

 
          โร งเรี ยนที่ ตั้ งอยู่ ใก ล้ ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า ประถมศึ กษ า   
นครศรีธรรมราช เขต 3  มากที่สุด คือ โรงเรียนวัดบ่อล้อ ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว        
อ าเภอเชียรใหญ่  โรงเรียนที่ ระยะทางไกลมากที่สุด 80 กิโลเมตร คือโรงเรียน         
บ้านวังหอน  ต าบลวังอ่าง  อ าเภอชะอวด   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

-32- 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3           
ครอบคลุมพื้นที่ 6 อ ำเภอ 

 
 

ที ่
 

อ ำเภอ 
เขตกำรปกครอง 

ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 
1. เชียรใหญ ่ 10 98 1 9 
2. ปากพนัง 18 133 1 16 
3. หัวไทร 11 99 2 10 
4. ชะอวด 11 87 1 11 
5. จุฬาภรณ ์ 6 27 - 5 
6. ร่อนพิบูลย ์ 6 61 3 5 

 

รวมทั้งสิ้น 
 

62 
 

505 
 

8 
 

56 

แหล่งข้อมูล      :    ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
จำกตำรำง แสดงว่าเขตปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 

ของ สพป.นศ.3 มีจ านวน 62 ต าบล 505 หมู่บ้าน 8 เทศบาล             
และ 56 อบต.อ า เภอปากพนังมีจ านวนต าบลและหมู่บ้ าน         
มากที่สุด ต าบลที่ ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่  ได้แก่ ต าบลควนมุด  
อ าเภอจุฬาภรณ์ และ ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง 
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โรงเรียนอนบุำลประจ ำเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
 

             โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)             อ าเภอหัวไทร 
 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
  

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

บ้านบางพระ 
บ้านชะอวด 
ร่อนพิบูลย ์
วัดหัวค่าย (พิศาลอปุถัมภ์) 
วัดกัลยานฤมติ 
บ้านล าหัก   

เชียรใหญ ่
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
หัวไทร 

ปากพนัง 
จุฬาภรณ ์

 
โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย 

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ชุมชนวัดท่าลิพง 
วัดกาโห่ใต ้
บ้านห้วยหาร 
วัดท้ายโนต 
บ้านชายทะเล 
วัดนาหมอบุญ    

เชียรใหญ ่
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
หัวไทร 

ปากพนัง 
จุฬาภรณ ์

 
แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเลน่ตำมรอยพระยุคลบำท 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 

                 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต                 อ าเภอร่อนพิบูลย ์

 

             โรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบสนำมเด็กเลน่ตำมรอยพระยุคลบำท 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 

                โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)             อ าเภอหัวไทร 
 

 

      โรงเรียนที่มีห้องเรียนคู่ขนำนส ำหรับบุคคลออทิสติก 

          

                       โรงเรียนบ้านหว้ยหาร  อ าเภอร่อนพิบูลย ์

 

 

แหล่งข้อมลู    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่ควำมเปน็เลิศ ประจ ำปี 2559 

โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี 
โรงเรียนขนำดเล็ก รางวัลชนะเลิศ                  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 

โรงเรียนต้นแบบจัดกำรเรียนร่วม 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ                  
รางวัลชนะเลิศ   
รางวัลชนะเลิศ                                   

โรงเรียนวดัหงส์แก้ว 
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ ่
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 

โรงเรียนต้นแบบสภำนกัเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ   
รางวัลชนะเลิศ                                   

โรงเรียนร่อนพิบูลย ์
โรงเรียนบ้านห้วยหาร 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ                  
รางวัลชนะเลิศ   
รางวัลชนะเลิศ                                   

โรงเรียนบ้านนา 
โรงเรียนวดัสามัคยาราม 
โรงเรียนบ้านห้วยหาร 

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ                  
รางวัลชนะเลิศ   
รางวัลชนะเลิศ                                   

โรงเรียนวดัวัวหลุง 
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 
โรงเรียนบ้านชะอวด 

โรงเรียนต้นแบบสีขำว 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ                  
รางวัลชนะเลิศ   
รางวัลชนะเลิศ                                   

โรงเรียนบ้านล าคลอง 
โรงเรียนวดัปลายสระ 
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 

 

แหล่งข้อมลู    กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
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โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษประเภทโรงเรียนต่ำง ๆ 
 

 

โรงเรียนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำ    
(Primary Education English Resource Center : PEER Center)            

โรงเรียน อ ำเภอ 
1. วัดแดง 
2. หัวไทร (เรือนประชาบาล) 
3. บ้านชะอวด 
4. วัดสามัคยาราม 
5. วัดสระ 
6. ทัศนาวลัย 

เชียรใหญ ่
หัวไทร 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ปากพนัง 
จุฬาภรณ ์

 

 
 

 

 
โรงเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 

กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นภำษำอังกฤษ 
(Mini English Program : MEP) 

  
โรงเรียน อ ำเภอ 

 
บ้านชะอวด   

 

 
ชะอวด 

 
 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษรูปแบบสองภำษำ 
(English Bilingual Education : EBE) 

โรงเรียน อ ำเภอ 
1. ร่อนพิบูลย ์
2. วัดพิศาลนฤมิต 
3. วัดเทพมงคล 
4. วัดธาราวง 
5. หัวไทร(เรือนประชาบาล) 
6. ชุมชนพิบูลสงคราม 
7. วัดสองพี่น้อง 
8. วัดเกาะจาก 
9. วัดศรีสุวรรณาราม 
10. วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
หัวไทร 

ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

 

โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

ชุมชนบ้านพุดหง 
วัดสามัคยาราม 
บ้านหนองมาก 
วัดถ้ าเขาแดง 
บ้านท่าเจรญิ 
บ้านม่วงงาม 
วัดธาราวง 
สุนทราภิบาล 
วัดพิศาลนฤมติ 
วัดมัชฌิมภผูา 
ราชประชานุเคราะห์ 7 
วัดปลายสระ 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบลูย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
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โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

วัดเนกขัมมาราม 
บ้านป่าแชง 
ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี
วัดคันธมาล ี
วัดธงทอง 
วัดร่อนนา 
วัดวัวหลุง 
บ้านห้วยไม้แก่น 
วัดเขาน้อย 
วัดเถลิงกิตตยิาราม 
วัดหนา 
บ้านทุ่งเลน 
บ้านปลายราง 
บ้านท่าไทร 
วัดพระอานนท์ 
บ้านเกยเชน 
บ้านห้วยหาร 
ทัศนาวลัย 
วัดวังฆ้อง 
วัดสมควร 
วัดชะอวด 
บ้านอายเลา 
บ้านควนโตน 
บ้านไสหินตั้ง 
บ้านชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
ชะอวด 

 

 



-40- 
 

โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

บ้านห้วยโส 
บ้านท่าไทร 
วัดห้วยแหยง (ราษฏร์ภูเกต็อุทิศ) 
บ้านควนมิตร 
วัดดอนมะปราง 
วัดควนสมบรูณ ์
ตชด.บ้านควนมีชัย 
บ้านหนองนนทรี 
บ้านหนองบัว 
บ้านวังหอน 
วัดจิกพนม 
วัดวังกลม 
วัดท่าเสมด็ 
บ้านหนองหิน 
บ้านบางน้อย 
บ้านขอนหาด 
บ้านควนมุด 
บ้านใสถิน 
เขาพระทอง 
วัดหนองจิก 
บ้านทุ่งใคร 
วัดไม้เสียบ 
บ้านกุมแป 
บ้านควนชิง 
บ้านดอนตาสังข ์

ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
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โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 

วัดควนเคร็ง 
วัดปากควน 
ตชด.บ้านท่าข้าม 
วัดรักขิตวัน 
บ้านทุ่งใหญ่ 
บ้านตรอกแค 
วัดควนยาว 
บ้านนางหลง 
วัดควนใส 
บ้านทุ่งไม้ไผ ่
วัดโคกทราง 
บ้านห้วยน้ าเย็น มติรภาพ 112 
หัวไทร(เรือนประชาบาล) 
วัดดอนผาสุก 
วัดทะเลปัง 
บ้านโคกทราย 
วัดบูรณาวาส 
วัดปากเหมือง 
บ้านหน้าศาล 
วัดแหลม 
วัดท้ายโนต 
บ้านหนองบอน 
บ้านท่าเตียน 
วัดอู่แก้ว 
บ้านศาลาแก้ว 

ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
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โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 

บ้านปากพร ุ
วัดท่าเสริม 
บ้านเกาะสุด 
วัดโคกสูง 
บ้านล าคลอง 
ชุมชนพิบูลสงคราม 
วัดหน้าสตน 
วัดควนชะลิก 
บ้านลากชาย 
วัดฉิมหลา 
วัดบางตะพาน 
วัดบ่อล้อ 
วัดแดง 
บ้านทุ่งขวัญแก้ว 
วัดคลองขยัน 
บ้านนา 
บ้านคงคาล้อม 
บ้านศาลาตะเคยีน 
บ้านยางกาญจน ์
วัดพระหอม 
วัดทวยเทพ 
ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 
บ้านบางปรง 
วัดสระโพธ์ิ 
วัดสระแก้ว 

หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 

เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
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โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 

บ้านดอนโตนด 
บ้านน้ าบ่อ 
วัดท้ายทะเล 
วัดดอนรักษา 
บ้านท่าขนาน 
วัดสระ 
บ้านเกาะทัง 
วัดบางคุระ 
วัดบางทวด 
วัดป่าระก าเหนือ 
วัดรัตนาราม 
วัดเกาะจาก 
วัดมหิสสราราม 
วัดบางไทร 
วัดสุขุม 
บ้านบางเนียน 
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 
วัดปากแพรก 
วัดแหลมตะลุมพุก 
บ้านหัวล าพ ู
บ้านท้องโกงกาง 
บ้านชายทะเล 
วัดพิบูลยาราม มติรภาพท่ี 232 
วัดหงส์แก้ว 

เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนงั 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
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โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
(Teacher’s Kit)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 

137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 

วัดชมพูประดิษฐ ์
วัดแจ้ง 
บ้านบางแรด 
วัดตรงบน 
บ้านบางวัง 
บ้านบางมูลนาก 
วัดป่าระก า 
วัดกัลยานฤมติ 
วัดสองพี่น้อง 
วัดโคกมะม่วง 

ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

 
 

โรงเรียนส่งเสริมกำรอ่ำน ภำษำอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม             
(Graded  Readers) 

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 

วัดสามัคยาราม 
วัดสระ 

ร่อนพิบูลย ์
ปากพนัง 

 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
โรงเรียนในฝัน ระดับประถมศึกษำ และ ระดับมัธยมศึกษำ 
โรงเรียน อ ำเภอ 

1. บา้นบางพระ 
2. วัดแดง 
3. วัดกัลยานฤมิต 
4. วัดสองพี่น้อง 
5. บ้านตรอกแค 
6. บ้านล าหัก 
7. ร่อนพิบูลย ์
8. หัวไทร(เรือนประชาบาล) 

เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ชะอวด 

จุฬาภรณ ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
 

โรงเรียนใช้สื่อ DVD กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ตำมนโยบำยยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ชัน้ ป.1-3 

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

วัดแดง 
บ้านตูล 
บ้านควนมุด 
บ้านห้วยโส 
ชุมชนวัดเขาล าปะ 
ตชด.บ้านควนมีชัย 
ตชด.บ้านท่าข้าม 
บ้านทุ่งโชน 
บ้านดอนตาสังข ์
เขาพระทอง 

เชียรใหญ ่
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

บ้านแสงวิมาน 
วัดรัตนาราม 
วัดแหลมตะลุมพุก 
บ้านเกาะทัง 
บ้านชายทะเล 
บ้านหนองมาก 
วัดเขาน้อย 
บ้านด่าน 
บ้านบางโหนด 
บ้านท่าเตียน 

ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
หัวไทร 

 
แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนในฝัน สพป.นศ.3 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” สพป.นศ.3 
 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

รุ่นที่ 1 
บ้านปากเชียร 
บ้านบางพระ 
วัดสระ 
วัดบางไทร 
วัดควนชะลิก 
วัดแหลม 
ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี
บ้านห้วยหาร 
วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเกต็อุทิศ) 
ทัศนาวลัย 

 
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ปากพนัง 
หัวไทร 
หัวไทร 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพบูลย ์

ชะอวด 
จุฬาภรณ ์

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

รุ่นที่ 2 
ร่อนพิบูลย ์
วัดพิศาลนฤมติ 
บ้านควนรุย 
ชุมชนบ้านพุดหุง 
ชุมชนวัดท่าลิพง 
บ้านนา 
วัดแดง 
วัดบ่อล้อ 
หัวไทรเรือน(เรือนประชาบาล) 
วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถมัภ์) 
วัดท้ายโนต 
บ้านหน้าศาล 
บ้านบางมูลนาก 
วัดป่าระก า 
บ้านท้องโกงกาง 

 
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 

ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

1. 
2. 

รุ่นที่ 1 
บ้านบางพระ 
ร่อนพิบูลย ์

รุ่นที่ 2 
หัวไทร(เรือนประชาบาล) 
บ้านตรอกแค 
วัดกัลยานฤมติ 
บ้านล าหัก 

รุ่นที่ 3 
วัดแดง 
วัดสองพี่น้อง (World Class) 

 
เชียรใหญ ่
ร่อนพิบูลย ์

 
หัวไทร 
ชะอวด 
ปากพนัง 
จุฬาภรณ ์

 
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

บ้านชะอวด 
วัดกาโห่ใต ้
บ้านท่าไทร 
วัดนาหมอบุญ 
วัดวังฆ้อง 

ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

รุ่นที่ 3 
วัดกัลยานฤมติ 
บ้านชายทะเล 
วัดโคกมะม่วง 
วัดศรีสุวรรณาราม 
บ้านน าทรัพย ์
วัดปากแพรก 
วัดปากตรง 
วัดบางศาลา 
วัดสระแก้ว 
วัดทวยเทพ 
บ้านคงคาล้อม 
บ้านทุ่งขวัญแก้ว 
วัดคงคาวด ี
วัดสระโพธ์ิ 
บ้านเนินธัมมัง 
บ้านศาลาตะเคยีน 
บ้านลานนา 
ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 
วัดไม้เสียบ 
วัดหนองจิก 
ชุมชนวัดเขาล าปะ 

 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

บ้านทุ่งใคร 
วัดปากควน 
บ้านกุมแป 
วัดคันธมาล ี
วัดปลายสระ 
วัดสุวรรณโฆษิต 
วัดสามัคยาราม 
บ้านกลอง 
บ้านด่าน 
สุนทราภิบาล 
วัดพระอานนท์ 
วัดอู่แก้ว 
วัดหน้าสตน 
บ้านหนองบอน 
ชุมชนวัดเกาะเพชร 
วัดบ่อโพง 
วัดโคกพิกุล 
บ้านหัวไทร 
วัดบูรณาวาส 
บ้านล าหัก 
วัดสมควร 
บ้านอายเลา 
บ้านวังใส 

ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 

จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
2 
3. 

รุ่นที่ 4 
ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 
วัดสองพี่น้อง 
บ้านขอนหาด 

 
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ชะอวด 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

บ้านตรอกแค 
วัดควนสมบรูณ ์
บ้านหนองหิน 
บ้านควนหนองหงส ์
ราชประชานุเคราะห์ 7 
วัดเถลิงกิตตยิาราม 
บ้านบางโหนด 

ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

รุ่นที่ 7 
วัดบางคุระ 
วัดเกาะจาก 
วัดปากเหมือง 
ตชด.บ้านท่าข้าม 
วัดวังกลม 
วัดควนเถียะ 
บ้านทุ่งโชน 
บ้านทุ่งใหญ ่
วัดจิกพนม 
บ้านนางหลง 
บ้านควนมุด 
เขาพระทอง 
วัดรักขิตวัน 
บ้านทุ่งไม้ไผ ่
บ้านควนเงิน 
ตชด.บ้านควนมีชัย 
วัดชะอวด 
วัดธาราวง 
วัดเทพนมเชือด 

 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

โรงเรียนขนำดเล็ก 
วัดทองพูน 
บ้านเกาะทัง 
ชุมชนวัดบางบูชา 
บ้านบางเนียน 
วัดสว่างอารมณ ์
บ้านศาลาแก้ว 
บ้านปากพร ุ
วัดโคกยาง 
วัดทะเลปัง 
บ้านหนองนนทรี 
บ้านวังหอน 
บ้านปากบางกลม 
วัดโคกทราง 
วัดควนป้อม 
บ้านพรุบัว 
บ้านควนชิง 
วัดวัวหลุง 
บ้านเหนือคลอง 
บ้านควนโตน 
บ้านคอพรุ 

 
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์

 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรวม ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์บริกำร            
ทำงกำรศึกษำพิเศษ (Student Support Services:SSS)  

 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

บ้านห้วยหาร 
บ้านทุ่งใหญ ่
บ้านชายทะเล 
บ้านไสขาม 
วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 
บ้านปากเชียร 

ร่อนพิบูลย ์
ชะอวด 
ปากพนัง 
จุฬาภรณ ์
หัวไทร 

เชียรใหญ ่

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

โรงเรียนดีศรีต ำบล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

 
1. 

รุ่น 1 ปี 2553 
บ้านปากเชียร 

 
ท้องล าเจียก 

 
เชียรใหญ ่

ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

รุ่น 2 ปี 2554 
วัดสระ 
บ้านห้วยหาร 
วัดควนชะลิก 
ทัศนาวลัย 

 
ท่าพญา 
หินตก 

ควนชะลิก 
นาหมอบุญ 

 
ปากพนัง 

ร่อนพิบูลย ์
หัวไทร 

จุฬาภรณ ์
ที ่ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

รุ่น 3 ปี 2555 
บ้ำนควนเงิน 
รำชประชำนุเครำะห ์
วัดหัวค่ำย 
วัดวังฆ้อง 

 
บ้านตูล 

แหลมตะลมุพุก 
ทรายขาว 
สามต าบล 

 
ชะอวด 

ปากพนัง 
หัวไทร 

จุฬาภรณ ์
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โรงเรียนดศีรีต ำบล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

รุ่น 3 ปี 2556 
บ้านบางน้อย 
วัดบ่อล้อ 
วัดป่าระก า 
วัดสุวรรณโฆษิต 
วัดแหลม 
วัดสมควร 

 
ท่าเสมด็ 

แม่เจ้าอยู่หัว 
ป่าระก า 
ควนพัง 
แหลม 

ควนหนองคว้า 

 
ชะอวด 

เชียรใหญ ่
ปากพนัง 

ร่อนพิบูลย ์
หัวไทร 

จุฬาภรณ ์
ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

รุ่น 3 ปี 2557 
วัดทุ่งโพธิ ์
วัดชะอวด 
วัดไม้เสียบ 
ชุมชนวัดเขาล าปะ 
วัดกาโห่ใต ้
วัดควนป้อม 
วัดห้วยแหยงฯ 
บ้านนางหลง 
บ้านท่าไทร 
ชุมชนวัดท่าลิพง 
บ้านดอนโรงฯ 
วัดสระแก้ว 
วัดคลองขยัน 
วัดทวยเทพ 
วัดคงคาวด ี
วัดเกาะจาก 

 
ทุ่งโพธิ ์

บ้านชะอวด 
เกาะขันธ ์

เขาพระทอง 
ควนหนองหงส์ 

เคร็ง 
ท่าประจะ 
นางหลง 
วังอ่าง 

การะเกด 
เขาพระบาท 

ท่าขนาน 
บ้านกลาง 
บ้านเนิน 
ไสหมาก 
เกาะทวด 

 
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
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ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

วัดโคกมะม่วง 
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 
วัดศรีสุวรรณาราม 
วัดชมพูประดิษฐ ์
วัดหงส์แก้ว 
วัดกาญจนาราม 
วัดบางไทร 
วัดแจ้ง 
วัดบางคุระ 
วัดรัตนาราม 
บ้านท้องโกงกาง 
วัดปากแพรก 
วัดปากตรง 
วัดทุ่งหล่อ 
ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี
ชุมชนวัดเกาะเพชร 
วัดบูรณาวาส 
ชุมชนพิบูลสงคราม 
บ้านปากพร ุ
วัดบ่อโพง 
วัดรามแก้ว 
วัดหน้าสตน 
บ้านล าคลอง 

ขนาบนาก 
คลองกระบือ 
คลองน้อย 

ชะเมา 
บางตะพง 
บางพระ 
บางศาลา 
บ้านเพิง 
บ้านใหม่ 

ปากพนังฝั่งตะวันออก 
ปากพนังฝั่งตะวันตก 

ปากแพรก 
หูล่อง 

ควนชุม 
ร่อนพิบูลย ์
เกาะเพชร 
เขาพังไกร 
ท่าซอม 
บางนบ 
บ้านราม 
รามแก้ว 
หน้าสตน 
หัวไทร 

ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 

 
 
แหล่งข้อมลู กลุ่มนโยบายและแผน 
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โรงเรียนสุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
 

1. 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

บ้านห้วยหาร  
 

ร่อนพิบูลย ์
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 1 
วัดบ่อล้อ  
วัดสระโพธ์ิ 
วัดทายิการาม 
บ้านบางพระ 
ราชประชานุเคราะห ์
วัดสระ 
วัดปากแพรก 
วัดปากตรง 
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 
วัดกัลยานฤมติ 
ชุมชนวัดบางบูชา 
หัวไทร(เรือนประชาบาล) 
บ้านหน้าศาล 
วัดแหลม 
บ้านบางโหนด 
วัดหัวค่าย(พิศาลอุปถมัภ์) 
บ้านหนองหิน 
บ้านควนชิง 
วัดกาโห่ใต ้
วัดรักขิตวัน 
บ้านทุ่งใหญ่ 
วัดนาหมอบุญ 

 
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

จุฬาภรณ ์
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
23. 
24. 
25. 

วัดพิศาลนฤมติ 
วัดปลายสระ 
วัดสามัคยาราม 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 
บ้านเกาะทัง 
วัดสุขุม 
วัดเกาะจาก 
บ้านลากชาย 
บ้านหนองบอน 
วัดบูรณาวาส 
วัดทะเลปัง 
วัดควนชะลิก 
วัดบ่อโพง 
บ้านทุ่งไม้ไผ ่
บ้านลานนา 
วัดโคกทราง 
วัดท่าเสมด็ 
วัดจิกพนม 
วัดวังกลม 
บ้านกุมแป 
บ้านชะอวด 
ชุมชนวัดควนดินแดง ม.173 
วัดวัวหลุง 
วัดสุวรรณโฆษิต 
วัดวังฆ้อง 
บ้านอายเลา 

 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ ปี 2559 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ชุมชนวัดควนดินแดง ม.173 
บ้านชะอวด 
บ้านกุมแป 
บ้านควนเงิน 
บ้านห้วยหาร 
ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี
วัดหัวค่าย(พิศาลอุปภัมถ์) 
วัดนาหมอบุญ 
บ้านปากเชยีร 
วัดสระ 

ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
จุฬาภรณ ์
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนศูนย์ภำคีเครือข่ำยประชำคมอำเซียน ระดับอ ำเภอ 
 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

บ้านปากเชียร 
วัดจิกพนม 
วัดกัลยานฤมติ 
วัดสามัคยาราม 
วัดโคกพิกุล 
บ้านอายเลา 

เชียรใหญ ่
ชะอวด 

ปากพนัง 
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
จุฬาภรณ ์

โรงเรียนศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

โรงเรียนบ้านบางพระ  อ าเภอเชียรใหญ ่
 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
โรงเรียนศูนย์ภำคีเครือข่ำยห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

วัดคงคาวด ี
ชุมชนวัดควนดินแดง 
วัดกัลยานฤมติ 
บ้านห้วยหาร 
วัดทะเลปัง 
วัดสมควร 

เชียรใหญ ่
ชะอวด 

ปากพนัง 
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
จุฬาภรณ ์

 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน และโรงเรียนลูกข่ำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ที ่ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน โรงเรียนลูกข่ำย 
1. วัดเกาะจาก 1.วัดเกาะจาก 1.วัดคลองน้อย 

2.บ้านปากคลอง 
  2.วัดสระโพธิ ์ 1.บ้านดอนโตนด 

2.บ้านบางปรง 
3.วัดพระหอม 

  3.วัดพิศาลนฤมิต 1.บ้านม่วงงาม 
2.วัดร่อนนา 

2. ชุมชนพิบูลสงคราม 4.ชุมชนพิบูลสงคราม  
  5.บ้านบางพระ  

3. วัดวังฆ้อง 6.วัดวังฆ้อง บ้านชายควน 
4. วัดปากแพรก 7.วัดปากแพรก วัดบางพระ 
  8.วัดปากเหมือง วัดดอนผาสุก 
  9.วัดวัวหลุง บ้านเกยเชน 
  10.วัดคงคาวดี 1.วัดสระเกษ 

2.วัดทาบทอง 
  11.บ้านห้วยหาร วัดถ้ าเขาแดง 
  12.ร่อนพิบูลย ์  

5. ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี   
6. ชุมชนวัดเกาะเพชร   
7. บ้านควนเงิน   
8. บ้านท่าไทร   
9. บ้านท้องโกงกาง   
10. บ้านปากพร ุ   
11. วัดกาโห่ใต ้   
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ที ่ โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน โรงเรียนลูกข่ำย 
12. วัดชะอวด   
13. วัดบางคุระ   
14. วัดบางไทร   
15. วัดบูรณาวาส   
16. วัดบ่อโพง   
17. วัดชมพูประดิษฐ ์   
18. วัดป่าระก า   
19. วัดควนชะลิก   
20. วัดศรีสุวรรณาราม   
21. วัดสมควร   
22. วัดสระ   
23. วัดสุวรรณโฆษิต   
24. วัดหน้าสตน   
25. วัดหัวค่าย (พิศาลนฤมติ)   
26. วัดห้วยแหยงราษฎร์ภเูก็ตอุทิศ   
27. บ้านปากเชียร   
28. วัดแหลม   
29. วัดโคกมะม่วง   
30. วัดไม้เสียบ   

 
 

แหล่งข้อมลู กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนวิถีพุทธ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 

 
ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

บ้านนา 
บ้านดอนโรง มิตรภาพท่ี 196 
วัดแดง 
วัดบางทองค า 
วัดคงคาวด ี
บ้านปากเชียร 
บ้านขอนหาด 
บ้านกุมแป 
บ้านหนองบัว 
วัดรักขิตวัน 
วัดหนองจิก 
บ้านพรุบัว 
วัดท่าเสมด็ 
ชุมชนวัดเขาล าปะ 
บ้านบางน้อย 
วัดควนป้อม 
บ้านชะอวด 
วัดควนเคร็ง 
บ้านตูล 
เขาพระทอง 
วัดดอนมะปราง 
บ้านวังหอน 
ชุมชนวัดควนดินแดง ม.173 
บ้านหนองนนทรี 
บ้านปากบางกลม 

เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

บ้านลานนา 
วัดโคกทราง 
วัดสุขุม 
วัดพิบูลยาราม มติรภาพท่ี 232 
วัดชมพูประดิษฐ ์
วัดกัลยานฤมติ 
วัดคลองน้อย 
วัดสระ 
วัดบางคุระ 
วัดสองพี่น้อง 
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 
วัดบ้านงาม 
วัดโคกมะม่วง 
วัดศรีสุวรรณาราม 
บ้านเกาะทัง 
วัดเกาะจาก 
วัดเหมก 
ชุมชนวัดบางบูชา 
วัดพระอานนท์ 
บ้านห้วยหาร 
วัดวัวหลุง 
วัดธาราวง 
วัดเนกขัมมาราม 
วัดสามัคยาราม 
วัดธงทอง 
วัดปลายสระ 
บ้านท่าเจรญิ 
วัดหนา 
บ้านป่าแชง 

ชะอวด 
ชะอวด 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 

วัดทุ่งหล่อ 
บ้านห้วยไม้แก่น 
ชุมชนวัดสุวรรณรังษ ี
วัดควนเกย 
บ้านหนองมาก 
วัดโคกยาง 
วัดแหลม 
บ้านล าคลอง 
วัดโคกพิกุล 
วัดบ้านราม 
วัดปากเหมือง 
ชุมชนพิบูลสงคราม 
วัดควนชะลิก 
หัวไทร(เรือนประชาบาล) 
วัดทะเลปัง 
บ้านบางโหนด 
วัดอิมอญ 
วัดบ่อโพง 
วัดหัวค่าย(พิศาลอุถัมภ์) 
วัดท่าเสริม 
บ้านหนองบอน 
บ้านห้วยน้ าเย็น มติรภาพที่ 112 
บ้านโคกทราย 
วัดสมควร 
บ้านนาหมอบุญ 
บ้านวังใส 
วัดวังฆ้อง 
ทัศนาวลัย 
บ้านล าหัก 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 

จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
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ตำรำงที่ 1 จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ระดับกำรศึกษำท่ีสอน จ ำนวนสถำนศกึษำ (โรง) 
สพฐ. รวม 

ไม่เปดิสอน 2 2 
อนุบาล-ประถมศึกษา 189 189 
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 41 41 
ประถมศึกษา (ระดับเดียว) 9 9 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 1 1 

รวมท้ังสิ้น 242 242 
 

 

แหล่งข้อมลู     กลุ่มนโยบายและแผน (DMC60) 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงว่าสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ระดับการศึกษาที่เปิด  
ท าการสอนมากที่สุด คือ ระดับอนุบาล -ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  78.09  
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ตำรำงที่  2  จ ำนวนสถำนศกึษำจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน                           
                ปีกำรศึกษำ  2560 
 

ขนำด สพฐ. รวม 
ขนาดที่ 1 (นร.ไม่เกิน  120  คน) 163 163 
                       0-20   คน 16 16 
                     21-40   คน 30 30 
                     41-60   คน 36 36 
                     61-80   คน 33 33 
                     81-100  คน 21 21 
                   101-120  คน 27 27 
ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 46 46 
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 22 22 
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 8 8 
ขนาดที่ 5 (นร.500-1,499 คน) 3 3 
ขนาดที่ 6 (นร.1,500-2,499 คน) - - 
ขนาดที่ 7 (นร.>=2,500 คน) - - 

รวมท้ังสิ้น 242 242 
 

           
แหล่งข้อมูล     กลุ่มนโยบายและแผน (DMC60) 
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จำกตำรำงที่ 2 แสดงว่าสถานศึกษาในสังกัดรัฐบาล  จ านวน  242  โรงเรียน              

เป็นโรงเรียนขนาดที่ 1 (นร. ไม่เกิน 120 คน) มีจ านวนมากที่สุด              
จ านวน  163  โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.35 โรงเรียนขนาดที่ 5          
สั งกั ด รั ฐ บ าล  มี จ า น วน น้ อ ย ที่ สุ ด  น ร .(5 00 – 1 ,499)              
จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.24 
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ตำรำงที่  3  จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยชั้น ห้องเรียน และระดับกำรศึกษำ              
                ปีกำรศึกษำ  2560 
 

 
ชั้น/ระดับกำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2560 รวม 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาล 1 739 124 739 124 
อนุบาล 2 2,436 223 2,436 223 
อนุบาล 3 2,771 235 2,771 235 

รวมก่อนประถมศึกษำ 5,946 582 5,946 582 

ประถมศึกษาปีท่ี1 3,296 251 3,296 251 
ประถมศึกษาปีท่ี2 3,321 251 3,321 251 
ประถมศึกษาปีท่ี3 3,369 250 3,369 250 
ประถมศึกษาปีท่ี4 3,528 251 3,528 251 
ประถมศึกษาปีท่ี5 3,537 254 3,537 254 
ประถมศึกษาปีท่ี6 3,474 252 3,474 252 

รวมประถมศึกษำ 20,525 1,509 20,525 1,509 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 756 40 756 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 646 41 646 41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 599 42 599 42 

รวมมธัยมศึกษำตอนต้น 2,001 123 2,001 123 

รวมท้ังสิ้น 28,472 2,214 28,472 2,214 
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แหล่งข้อมลู     :   กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 60) 

จำกตำรำงที่ 3 แสดงว่าจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 28,472  คน จ านวนห้องเรียน
ทั้งสิ้น 2,214 ห้อง   
-นักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 20,525 คน         
คิดเป็นร้อยละ 72.08 รองลงมาระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 
5,946 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 2,001 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02   
-ห้องเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 1,509 ห้อง        
คิดเป็นร้อยละ 68.15 รองลงมาระดับอนุบาล จ านวน 582 ห้อง   
คิดเป็นร้อยละ 26.28 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
123 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 5.55  
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ตำรำงที่  4  อัตรำส่วนห้องเรียน : นักเรียน ครู : นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.3 
 

ครู นักเรียน ห้องเรียน ห้อง : นร. ครู :นร. 
1,881 28,472 2,214 1:13 1:15 

 

 
 
แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน  และ  กลุม่บริหารงานบุคคล 
    
จำกตำรำงที่ 4 แสดงว่าอัตราส่วนเฉลี่ย  ห้องเรียน  : นักเรียน เฉลี่ย  1 : 13  

อัตราส่วนครู : นักเรียน  1 : 15   
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ตำรำงที่  5   กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 2560   

                               
รำยกำร จ ำนวน 

1. เด็กที่มีอายุถึงเกณฑเ์ข้าเรียนในเขตบริการของโรงเรยีน 
2. เด็กในข้อ  1  ที่เข้าเรียนแล้ว 
3. เด็กไดร้ับการผ่อนผัน 
4. เด็กในข้อ  1  ที่ยังไม่เข้าเรียน 

3,794 
3,794 

0 
0 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
จำกตำรำงที่ 5 แสดงว่าในปีการศึกษา 2560 สพป.นศ.3 เกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

ช้ัน ป ระถมศึ กษ าปี ที่  1  จ ากจ าน วน นั ก เรี ยน  3,794 คน           
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ 3,794 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00            
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ตำรำงที่  6  กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 

 

 
ชั้น 
 

 

ข้อมูล 
 

ปีกำรศึกษำ 2559 

แผนกำรรับ เข้ำเรียน 

ป.1 
จ านวน 3,621 3,794 

ร้อยละ  104.78 

ม.1 
  

จ านวน 846 756 

ร้อยละ  89.37 
 

 
 
แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
จำกตำรำงที่ 6 แสดงว่า สพป.นศ.3 รับเด็กเข้าเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  1               

ได้สูงกว่าแผนการรับ จ านวน 173 คน ส่วนมัธยมศึกษาปีที่  1        
รับได้ต่ ากว่าแผนการรับ จ านวน 90 คน   
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ตำรำงที่  7  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(NT) ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ด้ำน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที ่
ด้านภาษา 53.30 

ด้านค านวณ 38.79 
ด้านเหตผุล 55.60 

 

 

แหล่งข้อมูล    :     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จำกตำรำงที่ 7 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT) ของนักเรียน ช้ัน ป.3  
  ด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ยของ สพป.นศ.3  55.60 สูงกว่า 
  ด้านภาษา และด้านค านวณ 
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ตำรำงที่  8  สรุปผลเปรียบเทียบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT)       
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  สพป.นศ.3 

 
 

ด้ำน 
เปรียบเทียบ 

 ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 
ด้านภาษา 47.46 53.30 +5.84 
ด้านค านวณ 41.39 38.79 -2.6 
ด้านเหตผุล 50.15 55.60 +5.45 
 
 

 
แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
จำกตำรำงที ่ 8  แสด งว่ าผ ลก ารป ระ เมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ย น (NT)                   

ช้ัน ป.3 ปี 2559 ด้านภาษา และด้านเหตุผล สูงกว่าปี 2558     
ด้านค านวณ ต่ ากว่าปี 2558  
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ตำรำงที่ 9 รำยงำนผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ชั้น ป.3      
   ปีกำรศึกษำ 2559 (จัดล ำดับคุณภำพ 10 อันดับแรก) 

 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

ที ่ ด้านภาษา ที ่ ด้านค านวณ ที ่ ด้านเหตผุล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

วัดทวยเทพ 
วัดบางพระ 
วัดบางไทร 
วัดหงส์แก้ว 
วัดบางตะพาน 
วัดหอยกัน 
วัดปลายสระ 
บ้านบางตะลมุพอ 
วัดทาบทอง 
วัดสามแพรก 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

วัดบางพระ 
วัดบางตะพาน 
วัดทวยเทพ 
วัดหงส์แก้ว 
วัดบางไทร 
วัดปลายสระ 
บ้านบางตะลมุพอ 
วัดหอยกัน 
วัดสามแพรก 
วัดหนองจิก 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

วัดทวยเทพ 
วัดบางตะพาน 
วัดหงส์แก้ว 
วัดบางไทร 
วัดหอยกัน 
บ้านบางตะลมุพอ 
วัดทายิกายราม 
วัดทาบทอง 
วัดบางพระ 
วัดปลายสระ 

 
แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

จำกตำรำงที่ 9 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT) ติดล าดับคุณภาพ 
ทั้ง 3 ด้าน จ านวน 8 โรงเรียน ไดแ้ก่  

  1. โรงเรียนวดัทวยเทพ  อ าเภอเชียรใหญ ่
  2. โรงเรียนวัดบางพระ  อ าเภอปากพนัง 
  3. โรงเรียนวัดบางไทร  อ าเภอปากพนัง 
  4. โรงเรียนวัดหงส์แก้ว  อ าเภอปากพนัง 
  5. โรงเรียนวัดบางตะพาน  อ าเภอหัวไทร 
  6. โรงเรียนวัดหอยกัน  อ าเภอปากพนัง 
  7. โรงเรียนวัดปลายสระ  อ าเภอร่อนพิบูลย ์
  8. โรงเรียนบ้านบางตะลมุพอ  อ าเภอปากพนัง 
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ตำรำงที่ 10  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ชั้น ป.6        
                ปีกำรศึกษำ 2559 
 
 

 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ภาษาไทย 52.98 53.38 
สังคมศึกษา 46.68 46.48 
ภาษาอังกฤษ 34.95 29.17 
คณิตศาสตร ์ 40.47 39.70 
วิทยาศาสตร ์ 41.22 40.86 

 

 

แหล่งข้อมลู       :    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จำกตำรำงที่ 10 แสดงว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ป.6      

การศึกษา 2559 จ านวน 5 รายวิชา คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์   และวิชาวิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ   
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ตำรำงที่  11  สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET)                            
                 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  สพป.นศ.3 
 

 

วิชำ 
 

เปรียบเทียบ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 49.42 53.38 +3.96 
สังคมศึกษา 49.19 46.48 -2.71 
ภาษาอังกฤษ 34.15 29.17 -4.98 
คณิตศาสตร ์ 42.76 39.7 -3.06 
วิทยาศาสตร ์ 40.94 40.86 -0.08 
 

 
 

แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
จำกตำรำงที่  11  แสดงว่าการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ป.6      

ปี 2559 วิชาภาษาไทย สูงกว่า ปี 2558 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ต่ ากว่า ปี 2558 
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ตำรำงที่  12  รำยงำนผลกำรประเมินผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET)             
                 ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6 สพป.นศ.3 (10 อันดับแรก) 

 

ที ่
โรงเรียน 

ไทย คณิต วิทย ์ สังคม อังกฤษ 
1 บ้านไสขาม บ้านบางตะลุมพอ วัดขนาบนาก ชุมชนวดัมัชเขตฯ บ้านบางตะลุมพอ 

2 บ้านบางตะลุมพอ วัดหอยกัน วัดหอยกัน วัดเกาะจาก บ้านควนหนองหงส์ 

3 บ้านห้วยโส บ้านยางกาญจน ์ บ้านควนเงิน วัดบางด้วน วัดเกาะจาก 
4 วัดบางด้วน วัดเกาะจาก วัดบางด้วน บ้านไสขาม บ้านปากคลอง 
5 วัดมหิสสราราม บ้านบางด้วน บ้านควนชิง บ้านห้วยโส วัดบางด้วน 
6 วัดหอยกัน บ้านไสขาม วัดควนเถียะ วัดมัชฌิมภผูา วัดหอยกัน 
7 บ้านห้วยไม้แก่น วัดดอนรักษา วัดเถลิงกิตตฯิ บ้านเขาน้อย วัดป่าระก า 
8 วัดเถลิงกิตตฯิ วัดสุขุม วัดโคกพิกุล วัดพระหอม บ้านศาลาแก้ว 
9 วัดทะเลปัง วัดเถลิงกิตตฯิ วัดดอนรักษา วัดบางทวด บ้านนางหลง 
10 บ้านคอพรุ วัดบางด้วน บ้านเนินธัมมัง วัดพิบูลยารามฯ วัดบางทวด 

 
แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

จำกตำรำงที ่ 12  -โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ติดล าดับคุณภาพ 
10 ล าดับแรก วิชาภาษาไทย คือโรงเรียนบ้านไสขาม อ.จุฬาภรณ์
วิชาคณิตศาสตร์ คือโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ อ.ปากพนัง วิชา
วิทยาศาสตร์ คือโรงเรียนวัดขนาบนาก อ.ปากพนัง วิชาสังคม
ศึกษา คือโรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม อ.ปากพนัง และ
วิชาภาษาอังกฤษ คือโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ อ.ปากพนัง   

 -โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)  ติดล าดับคุณภาพ
ทั้ง 5 รายวิชา ได้แก่ โรงเรียนวัดบางด้วน อ าเภอปากพนัง 

 รองลงมา 4 รายวิชา ได้แก่ โรงเรียนวัดหอยกัน อ าเภอปากพนัง 
และ 3 รายวิชา ได้แก่โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ อ าเภอปากพนัง 
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม อ าเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียน   
บ้านไสขาม อ าเภอจุฬาภรณ์ 
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ตำรำงที่ 13 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET)  ชั้น ม.3                         
               ปีกำรศึกษำ 2559 
 

 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ภาษาไทย 46.36 43.32 
สังคมศึกษา 49.00 45.26 
ภาษาอังกฤษ 31.80 26.61 
คณิตศาสตร ์ 29.31 23.42 
วิทยาศาสตร ์ 34.99 32.16 
 
 

 

แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
จำกตำรำงที่ 13 แสดงว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3      

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 รายวิชา คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา  
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ตำรำงที่  14  สรุปผลเปรียบเทียบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 สพป.นศ.3 

 

 

วิชำ 
เปรียบเทียบ 

 ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 41.90 43.32 +1.42 
สังคมศึกษา 43.47 45.26 +1.79 
ภาษาอังกฤษ 26.25 26.61 +0.36 
คณิตศาสตร ์ 28.72 23.42 -5.30 
วิทยาศาสตร ์ 34.76 32.16 -2.60 
 

 
 

แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
จำกตำรำงที่ 14 แสดงว่าการเปรียบเทียบผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

(O-NET) ม.3 ปี 2559 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และ      
วิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าปี 2558 ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร ์

 และวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่าปี 2558  
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ตำรำงที่  15  รำยงำนผลกำรประเมินผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) 
                 ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 สพป.นศ.3 (10 อันดับแรก) 
 

ที ่
โรงเรียน 

ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 
1 บ้านอายเลา ชุมชนวัดสุวรรณรังษี ชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดบางคุระ วัดบางคุระ 
2 วัดบางคุระ บ้านกุมแป ตชด.บ้านท่าข้าม วัดบางไทร ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 

3 วัดสามัคยาราม ตชด.บ้านท่าข้าม วัดกัลยานฤมติ บ้านบางน้อย วัดสระ 
4 วัดปลายสระ วัดสองพี่น้อง วัดเถลิงกิตตฯิ ชุมชนพิบูลฯ วัดปลายสระ 
5 บ้านน าทรัพย ์ วัดกัลยานฤมติ บ้านบางน้อย วัดศรีสุวรรณฯ วัดสระโพธ์ิ 
6 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี บ้านบางน้อย วัดบางไทร ชุมชนวัดสุวรรณรังษี วัดบางไทร 
7 วัดฝ่าพระบาทฯ วัดป่าระก า วัดบางคุระ วัดจิกพนม วัดสามัคยาราม 

8 ตชด.บ้านท่าข้าม วัดศรีสุวรรณฯ วัดศรีสุวรรณฯ ตชด.บ้านท่าข้าม บ้านบางพระ 
9 วัดบางไทร วัดสามัคยาราม บ้านควนมิตร วัดกัลยานฤมิต ตชด.บ้านท่าข้าม 
10 วัดป่าระก า วัดหนา วัดสองพี่น้อง วัดปลายสระ วัดโคกพิกุล 

 
แหล่งข้อมลู       :   กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

จำกตำรำงที่ 15 -โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ติดล าดับคุณภาพ 
10 ล าดับแรก วิชาภาษาไทย คือโรงเรียนบ้านอายเลา อ าเภอ    
จุฬาภรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสี อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ คือโรงเรียน    
วัดบางคุระ อ าเภอปากพนัง   
-โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ติดล าดับคุณภาพ   
ทั้ ง 5 รายวิชา ได้แก่  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี  อ าเภอ           
ร่อนพิบูลย์  
-โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ติดล าดับคุณภาพ   
ทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ โรงเรียนวัดบางไทร อ าเภอปากพนัง โรงเรียน 
ตชด.บ้านท่าข้าม อ าเภอชะอวด และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
อ าเภอปากพนัง           
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ตำรำงที่  16  จ ำนวนประชำกรกลุ่มอำยุ 0-18 ปี จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปี 2560 
 

อาย ุ อ. ปากพนัง อ.เชียรใหญ ่ อ.หัวไทร อ.ร่อนพิบูลย ์ อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ รวม 
น้อยกว่า  1 ปี 860 372 594 879 805 300 3,810 

1 1,002 415 600 959 953 355 4,284 
2 1,031 415 704 957 973 359 4,439 
3 1,008 445 768 975 1,057 413 4,666 
4 1,066 461 744 1,063 1,050 432 4,816 
5 1,092 475 781 1,067 1,079 444 4,938 
6 971 421 720 994 1,072 413 4,591 
7 1,059 477 735 1,062 1,096 410 4,839 
8 1,051 456 776 1,055 1,149 443 4,930 
9 1,058 487 802 1,032 1,202 427 5,008 
10 1,077 481 824 1,083 1,167 413 5,045 
11 1,089 506 775 1,075 1,122 372 4,939 
12 1,131 489 751 1,048 1,140 366 4,925 
13 1,157 471 798 1,041 1,057 374 4,898 
14 1,108 499 841 1,064 1,100 347 4,959 
15 1,204 499 802 1,066 1,083 394 5,048 
16 1,278 511 848 1,070 1,171 394 5,272 
17 1,346 531 913 1,051 1,154 419 5,414 
18 1,320 529 806 1,051 1,238 420 5,364 

รวมทั้งสิ้น 20,908 8,940 14,582 19,592 20,668 7,495 92,185 

 
แหล่งข้อมูล      :    ศูนย์บริการงานทะเบียน ภาค 8  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แหล่งข้อมูล      :    ศูนย์บริการงานทะเบียน ภาค 8  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
จำกตำรำงที่ 16 แสดงว่าจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 0-18 ปี มีจ านวน 92,185 คน 

ประชากรอ าเภอปากพนังมีจ านวนมากที่สุด 20,908  คน 
รองลงมาอ าเภอชะอวด  จ านวน  20,668  คน  อ าเภอที่มี
จ านวนประชากรน้อยที่สุด อ าเภอจุฬาภรณ์  จ านวน  7,495  คน    
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ตำรำงที่  17  จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกรำยชัน้/รำยสำเหตุ                
      ปีกำรศึกษำ 2559 

 

 
สำเหตุ 

ระดับชั้น 

อนุ
บำ

ล 

ช่ว
งช

ั้น
ที่ 

1 

ช่ว
งช

ั้น
ที่ 

2 

ช่ว
งช

ั้น
ที่ 

3  

รว
ม

ทั้ง
สิ้น

 

คิด
เป

็น
ร้อ

ยล
ะ 

ฐานะยากจน - - - - - - 
มีปัญหาครอบครัว - - 1 - 1 25.00 
สมรสแล้ว - - - - - - 
มีปัญหาในการปรับตวั - - - - - - 
ต้องคดีถูกจับ - - - - - - 
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ - - 1 - 1 25.00 
อพยพตามผู้ปกครอง - - - - - - 
หาเลี้ยงครอบครัว - - - 2 2 50.00 
กรณีอื่น ๆ - - - - - - 

รวม -  2 2 4 100.00 
คิดเป็นร้อยละ   50.00 50.00 100.00  

แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2559)       
จำกตำรำงที่  17  แสดงว่าจ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกรายชั้น/สาเหตุ            
  ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 4 คน 
  -นักเรียนออกกลางคันจ าแนกรายช้ัน พบว่านักเรียนช่วงช้ันท่ี  
   2,3 ออกกลางคันมากที่สุด จ านวน 4 คน ช่วงช้ันท่ี 2  

 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ช่วงช้ันท่ี 3 จ านวน 
 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00    

  -นักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ พบว่านักเรียน       
   ออกกลางคันสาเหตหุาเลี้ยงครอบครัวมากที่สดุ จ านวน 2 คน  

 คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคอื มีปัญหาครอบครัว จ านวน         
 1 คน และเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ     
 50.00        
 และไม่มีนักเรียนออกกลางคันด้วยสาเหตุฐานะยากจน         
 สมรสแล้ว มีปญัหาในการปรับตัว ตอ้งคดีถูกจับ อพยพตาม    
 ผู้ปกครอง และกรณีอื่นๆ 

  -ในภาพรวมนักเรยีนต้นปีการศึกษา 2559  จ านวน 27,867 คน            
   นักเรียนนออกกลางคัน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  0.01 
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ตำรำงที่  18  จ ำนวนนักเรียนทีจ่บกำรศึกษำชัน้ ป.6 และ ม.3  
                 จ ำแนกรำยชั้น/เพศ ปีกำรศึกษำ  2559 
 

ระดับชั้น 
นักเรียนต้นปีกำรศึกษำ คิดเป็น จ ำนวน นร.จบกำรศึกษำ คิดเป็น 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

ป.6 1,844 1,662 3,506 86.10 1,804 1,652 3,456 99.94 

ม.3 327 239 566 13.90 296 223 519 94.70 

รวมท้ังสิ้น 2,171 1,901 4,072  2,100 1,875 3,975  

แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2559)       

จำกตำรำงที่  18  แสดงว่าจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาช้ัน ป.6 ม.3                 
จ าแนกรายชั้น/เพศ ปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 3,975 คน 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียนต้นปีการศึกษา  
 3,506 คน จบการศึกษา 3,456 คน คิดเป็นร้อยละ  
 99.94  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียนต้นปีการศึกษา  
 จ านวน 566 คน นักเรียนท่ีจบการศึกษา จ านวน 519 คน   
 คิดเป็นร้อยละ 94.70  
-จ านวนนักเรียนช้ัน ป.6 นักเรียนเพศชาย จบการศึกษามากกว่า    
 เพศหญิง  นักเรียนช้ัน ม.3 นักเรียนเพศชายจบการศึกษา   
 มากกวา่นักเรียนเพศหญิง  

  -ในภาพรวมนักเรียนต้นปีการศึกษา 2559 นักเรียนช้ัน 
   ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
   จ านวน 4,072 คน จบการศึกษา จ านวน 3,975 คน  
   คิดเป็นร้อยละ 97.61 
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ตำรำงที่  19  จ ำนวนนักเรียนทีอ่ยู่ห่ำงไกลจำกโรงเรียนเกิน 3  กิโลเมตร                           
                 จ ำแนกตำมรำยชั้น/วิธีกำรเดินทำงมำเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชั้น 

วิธีกำรเดินทำงมำเรียน 

เดิน
เท้ำ 

พำหนะ
เสียค่ำ
โดยสำร 

พำหนะ
ไม่เสียค่ำ
โดยสำร 

จักรยำน
ยืมเรียน 

รวม ร้อยละ 

อ.1 5 152 24 - 181 2.16 
อ.2 12 577 147 - 736 8.77 
อ.3 4 634 177 - 815 9.71 

รวมก่อนประถม 21 1,363 348 - 1,732 20.64 
ป.1 12 744 246 - 1,002 11.94 
ป.2 20 639 294 - 953 11.36 
ป.3 22 598 331 1 952 11.34 
ป.4 31 495 482 1 1,009 12.02 
ป.5 36 501 505 1 1,043 12.43 
ป.6 37 496 468 3 1,004 11.96 

รวมประถม 158 3,473 2,326 6 5,963 71.06 
ม.1 14 120 123 - 257 3.06 
ม.2 13 94 115 1 223 2.66 
ม.3 12 98 102 5 217 2.59 

รวม ม.ต้น 39 312 340 6 697 8.31 
รวมท้ังสิ้น 218 5,148 3,014 12 8,392 100 

คิดเป็นร้อยละ 2.60 61.34 35.92 0.14 100  

แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2560)       
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แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2560)       
 

จำกตำรำงที่  19   แสดงว่าจ านวนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร
  จ านวนทั้งสิ้น 8,392 คน 
  -จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่านักเรียนช้ัน ป.5               
   อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตรมากทีสุ่ดจ านวน 1,043 คน   
   คิดเป็นร้อยละ 12.43 รองลงมาคือช้ัน ป.4  
   จ านวน 1,009 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.02               
  -จ าแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน พบว่านักเรียนเดินทางมาเรียน     
   โด ยพ าห น ะ เสี ย ค่ า โด ยส ารม ากที่ สุ ด  จ าน วน  5,148 ค น         
   คิดเป็นร้อยละ 61.34 รองลงมาคือพาหนะไม่ เสียค่าโดยสาร   
   จ านวน 3,014 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.92  
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ตำรำงที่  20  จ ำนวนนักเรียนขำดแคลนเคร่ืองแบบนักเรียน เคร่ืองเขียน   
                 แบบเรียน อำหำรกลำงวัน และขำดแคลน 3 รำยกำรหรือมำกกว่ำ     
                 ปี 2560 
 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

5,946 20.88 20,525 72.09 2,001 7.03 28,472 100.00

4,137 14.53 14,727 51.72 1,471 5.17 20,335 71.42

4,036 14.18 14,355 50.42 1,470 5.16 19,861 69.76

3,849 13.52 12,943 45.46 1,218 4.28 18,010 63.26

3,496 12.28 12,613 44.30 1,320 4.64 17,429 61.21

3,754 13.18 13,000 45.66 1,327 4.66 18,081 63.50

เคร่ืองเขียน(สมุด,ดินสอ)

รำยกำรขำดแคลน

ระดับกำรศึกษำ

ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมต้น รวมทัง้ส้ิน

แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)

จ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับ

ขำดแคลน 3 รำยกำรหรือมำกกว่ำ> 3 รำยกำร

เคร่ืองแบบนักเรียน

อำหำรกลำงวัน

 

แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2560)       
 
จำกตำรำงที ่ 20  แสดงว่าจากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 28,472  คน  นักเรียน       
  ขาดแคลนมากท่ีสุด คือ เครื่องแบบนักเรียน จ านวน 20,335 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 71.42  รองลงมาคอืเครื่องเขียน จ านวน 19,861 
  คิดเป็นร้อยละ 69.76  เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า
  ระดับประถมศึกษาขาดแคลนเครือ่งแบบนักเรียนมากที่สดุ  
  จ านวน 14,727 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 รองลงมา คือ       
  เครื่องเขียน จ านวน 14,355  คิดเป็นร้อยละ 50.42 
 
 
 
 



-96- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-97- 

ตำรำงที่  21 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมสัญชำติ ปีกำรศึกษำ 2560 

 

สัญชำติ 
ระดับชั้น 

รวม คิดเป็นร้อยละ ก่อน
ประถม 

ประถม ม.ต้น 

ไทย 5,931 20,496 2,000 28,427 99.84 
กัมพูชา 9 8 - 17 0.06 
จีน - 1 - 1 0.00 
พม่า 5 8 1 14 0.05 
ลาว 1 7 - 8 0.03 
ไม่ปรากฎสญัชาต ิ - 3 - 3 0.01 
อื่น ๆ - 2 - 2 0.01 

รวม 20.88 72.09 7.03 100.00 100.00 

แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2560)       
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แหล่งข้อมลู      :    กลุ่มนโยบายและแผน (DMC 2560)       
 
จำกตำรำงที่  21  แสดงว่าจากจ านวนนั ก เรียนทั้ งหมด 28,472 คน  นัก เรียน       

สัญชาติไทยมากที่สุด จ านวน 28,427 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 
รองลงมาตามล าดั บ  คื อ  สัญ ชาติ กั มพู ชา จ าน วน  17 คน            
คิดเป็นร้อยละ 0.06 สัญชาติพม่า จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.05  สัญชาติลาว จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 และยังมีเด็ก
ที่ไม่ปรากฎสัญชาติ และอื่น ๆ จ านวน 5 คน   

 
 
 
 

 
 

          คณะผู้จัดท ำ 

 

ที่ปรึกษำ 

นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 

นายสมเกียรติ  ฉิมแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผู้จัดท ำ 

นางจิตรา  แกล้วทนงค ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางปรีญา  อ่อนสูง   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวเยาวรตัน์  ฉายประชีพ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางกัณณณ์ิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายอภิชัย  ศรีสุขใส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายณรงค์วิทย์  เฮงยี ่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายสหรัตน์  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 

 
 

 


