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แบบรายงานขอมูล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ปการศึกษา 2554 คร้ังท่ี 1
-----------------------

1. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. รหัสถานศึกษา 7046051003
2. ชื่อสถานศึกษา (ไทย) พระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) Prapariyuttitumsamun  wutsimnako
4. สถานที่ต้ัง  ต้ังอยูเลขที่ 69/1 หมูที่ 7 วัดสิมนาโก

ถนนกาญจนาพิเษก ตําบลนาโก  อําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ  รหัสไปรษณีย 46110 โทรศัพท 089-5702577
โทรสาร - E-mail  ps2551@windowslive.com ที่อยูเว็บไซต www.watsimnako.com

2. ขอมูลท่ัวไป
1. เขตพื้นที่การศึกษา  กาฬสินธุ  เขต 3
2. ชื่อผูบริหาร พระครูศรีธรรมโกศล  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน    อายุ 46 ป

วัน/เดือน/ปเกิด 1 ตุลาคม 2508 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ. วิชาเอก  พระพุทธศาสนา,ศน.ม.
สังกัดวัดสิมนาโก    ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ    จังหวัดกาฬสินธุ
ไดรับแตงต้ังเมื่อ (วัน/เดือน/ป) 1 มกราคม 2537 ตําแหนง(พระสังฆาธิการ) รองเจาคณะอําเภอฯ

3. รองผูอํานวยการ.............................................-............................................................อายุ.........-.......ป
วัน/เดือน/ปเกิด....................-...................สัญชาติ...................-......................เชื้อชาติ..........-................
วุฒิการศึกษา ........................-........................................วิชาเอก.........................-..................................
สังกัดวัด..............................-.................................ตําบล...............................-.......................................
อําเภอ..........................-......................................จังหวัด........................-.............................................
ไดรับแตงต้ังเมื่อ (วัน/เดือน/ป)..................-....................ตําแหนง(พระสังฆาธิการ).............-..............

4. ผูจัดการโรงเรียนชื่อ  พระครูเมตตาคุณาภรณ ตําแหนง  ผูจัดการโรงเรียน อายุ 73 ป
วัน/เดือน/ปเกิด 26 มีนาคม 2481 สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา  น.ธ.เอก,ม.6,ป.ธ.3,ศศ.บ.
สังกัดวัดสิมนาโก  ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ
ไดรับแตงต้ังเมื่อ (วัน/เดือน/ป) 1 พฤศจิกายน 2542 ตําแหนง(พระสังฆาธิการ) เจาคณะอําเภอฯ
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5. ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2535
6. ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2535
7. สถานะภาพเปนวิทยาเขต ☐ เปนวิทยาเขตของ..........................☑ ไมเปน

3. จํานวนหองเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ชั้นป

ระดับการศึกษา ช้ันป จํานวน
หองเรียน

จํานวนนักเรียน
พระภิกษุ สามเณร รวม

ชวงช้ันที่ 3
ม.1 1
ม.2 1
ม.3 1

รวม ม.ตน 3

ชวงช้ันที่ 4
ม.4 1
ม.5 1
ม.6 1

รวม ม.ปลาย 3
รวมทั้งส้ิน 6

1 . นักเรียนพักประจํา  ณ  สถานศึกษา หรือวัดที่สถานศึกษาต้ังอยู จํานวน - รูป
2 . นักเรียน  เดินทางไป – กลับ จํานวน - รูป

4. จํานวนนักเรียนตางสัญชาติ  ปการศึกษา 2554

ระดับการศึกษา ชั้นป จํานวน

ชวงชั้นท่ี 3
ม.1 -
ม.2 -
ม.3 -

รวม -

ชวงชั้นท่ี 4
ม.4 -
ม.5 -
ม.6 -

รวม -
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5. จํานวนผูจบการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   ปการศึกษา 2553

ระดับการศึกษา ชั้นป จํานวน
ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 3 40
ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 6 16

รวม 56

5.1 รายชื่อผูจบหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3

ท่ี เลขประจําตัวนักเรียน
รบ.1-ต

ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด
ชุดท่ี เลขท่ี

1 7051100963 00001 726019 สามเณรกฤษกมนต  เสียมสกุล 22 กุมภาพันธ 2539
2 7051100964 00001 726020 พระกิตติพงษ  ของโพธิ์ 20 ตุลาคม 2532
3 7051100965 00001 726021 สามเณรกิตติศักด์ิ  แสนสุริย 1 พฤษภาคม 2538
4 7051100966 00001 726022 สามเณรคงคา  วิชาเกง 29 กันยายน 2538
5 7051100967 00001 726023 สามเณรจงลักษ  ไชยเสนา 22 มกราคม 2538
6 7051100968 00001 726024 สามเณรจักรชัย  หนองหาง 18 ธันวาคม 2537
7 7051100969 00001 726025 สามเณรฉลอง  สุทธิเขตกัณฑ 1 กันยายน 2528
8 7051100970 00001 726026 สามเณรชิวพล  เจริญดี 25 เมษายน 2538
9 7051100972 00001 726027 สามเณรณัฐวุฒิ  พลทะขันธ 15 กุมภาพันธ 2538
10 7051100973 00001 726028 สามเณรดนัย  แกวกาหลง 13 กันยายน 2538
11 7051100974 00001 726029 สามเณรดนัย  เรืองจรัส 23 สิงหาคม 2538
12 7051100975 00001 726030 สามเณรตรีเนตร  ชื่นวานร 5 ธันวาคม 2538
13 7051100976 00001 726031 พระต๋ัด  สกุลเดช 12 มีนาคม 2509
14 7051100977 00001 726032 สามเณรนมินต  สะอาดแพน 7 กุมภาพันธ 2538
15 7051100978 00001 726033 สามเณรประวัฒน  ตาลสมบูรณ 5 มกราคม 2539
16 7051100979 00001 726034 สามเณรผดุงพงษ  พรมคําบุตร 13 กรกฎาคม 2538
17 7051100982 00001 726035 สามเณรมงคล  โคตรศรี 7 มีนาคม 2538
18 7051100983 00001 726036 สามเณรมริวัฒน  ดจมยูร 17 สิงหาคม 2537
19 7051100984 00001 726037 สามเณรโยธิน  ดวงแกว 26 กรกฎาคม 2538
20 7051100985 00001 726038 สามเณรวรรณดี  ภักด์ิขาว 29 ตุลาคม 2538
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ท่ี เลขประจําตัวนักเรียน
รบ.1-ต

ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิดชุดท่ี เลขท่ี
21 7051100986 00001 726039 สามเณรวัฒนชัย  วิศรียา 19 สิงหาคม 2538
22 7051100987 00001 726040 สามเณรวิชัย  อาดี 24 มิถุนายน 2538
23 7051100988 00001 726041 สามเณรวีรพล  วัดเขาหลาม 16 พฤศจิกายน 2538
24 7051100991 00001 726042 สามเณรศักด์ิชัย  เหลื่อมศรี 18 กุมภาพันธ 2534
25 7051100992 00001 726043 สามเณรศรราม  อัมระนันท 27 มีนาคม 2535
26 7051100993 00001 726044 สามเณรสถาพร  แสวงผล 14 ตุลาคม 2537
27 7051100995 00001 726045 สามเณรสุรศักด์ิ  คําแกว 19 ตุลาคม 2536
28 7051100996 00001 726046 สามเณรเสกสรรค  สงรักษา 10 เมษายน 2538
29 7051100997 00001 726047 สามเณรอนุสิทธิ์  ผลเรือง 1 มกราคม 2539
30 7051100999 00001 726048 สามเณรตอศักด์ิ  อธิจร 2 ธันวาคม 2538
31 7051101000 00001 726049 พระสมพร  แสงเพชร 5 พฤศจิกายน 2516
32 7051101020 00001 726050 พระมงคล  ไวแพน 4 สิงหาคม 2512
33 7051101021 00001 726051 สามเณรธวัชชัย  สุวัช 25 มกราคม 2538
34 7051101022 00001 726052 พระสมพรชัย  ภูผาลัย 3 เมษายน 2517
35 7051101023 00001 726053 สามเณรอานนท  สุขสบาย 10 กันยายน 2538
36 7052101056 00001 726054 สามเณรสิทธิพงษ  ศรีอรัญ 18 พฤศจิกายน 2538
37 7052101057 00001 726055 สามเณรสุริยะ  อริยบุตร 19 พฤศจิกายน 2535
38 7052101058 00001 726056 สามเณรวิษณุ  ไพรวัลย 29 กันยายน 2538
39 7053101091 00001 726057 สามเณรวีรยุทธ  ภูละคร 20 มิถุนายน 2538
40 7053101132 00001 726058 สามเณรเอกรินทร  วิศรียา 5 พฤศจิกายน 2537
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5.2 รายชื่อผูจบหลักสูตรพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6

ท่ี เลขประจําตัวนักเรียน
รบ.1-ต

ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด
ชุดท่ี เลขท่ี

1 7051101001 00003 265483 สามเณรกรเทพ  พลเยี่ยม 26 ธันวาคม 2534
2 7051101002 00003 265484 สามเณรชาญวิทย  ธรรมศิลป 15 มีนาคม 2535
3 7051101003 00003 265485 สามเณรเดชาธร  โชติบุญ 12 มกราคม 2535
4 7051101004 00003 265486 สามเณรเดโช  ทะเสนฮด 28 มีนาคม 2535
5 7051101005 00003 265487 พระธรวัฒน  เถาวชาลี 23 สิงหาคม 2526
6 7051101006 00003 265488 สามเณรนพพร  จิตจักร 29 ธันวาคม 2533
7 7051101007 00003 265489 สามเณรพิชิตชัย  สะภา 17 มิถุนายน 2535
8 7051101008 00003 265490 สามเณรพันธวัฒน  ภูมิรัง 22 พฤษภาคม 2535
9 7051101009 00003 265491 พระลําพันธ  เจริญดี 18 มกราคม2518
10 7051101010 00003 265492 พระศราวุธ  ยิ้มแยม 28 มกราคม 2530
11 7051101012 00003 265493 สามเณรหาญชัย  ใจศิริ 23 มกราคม 2536
12 7051101013 00003 265494 พระอุทัย  ตรีภักดี 20 มกราคม 2519
13 7051101016 00003 265495 สามเณรบัณฑิต  บุญประดับ 27 เมษายน 2534
14 7051101018 00003 265496 พระปยรัฐ  ประครองสุข 30 ธันวาคม 2529
15 7051101019 00003 265497 สามเณรนิมิต  เถาวชาลี 3 มกราคม 2533
16 7053101069 00003 265498 สามเณรพัฒนวุฒิ  แสงสวาง 10 มีนาคม 2535
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6. จํานวนนักเรียนออกกลางคัน  จําแนกตามระดับการศึกษา  ชั้นป  สาเหตุท่ีออก ปการศึกษา 2553

สาเหตุท่ีออก ชวงชั้นท่ี 3 รวม ชวงชั้นท่ี 4 รวม
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ลาสิกขา - - - - - - - -
ยายที่เรียน 2 2 2 6 - - - -
ฐานะยากจน - - - - - - - -
มีปญหาครอบครัว - - - - - - - -
ตองคดีถูกจับ - - - - - - - -
เจ็บปวย,อุบัติเหตุ - - - - - - - -
หาเลี้ยงครอบครัว - - - - - - - -
กรณีอ่ืน ๆ มรณภาพ - - - - - - - -

รวมท้ังสิ้น 2 2 2 6 - - - -

7. จํานวนผูสําเร็จการศึกษายอนหลัง 3 ป

ปการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม
2549 9 8 17
2550 20 3 23
2551 18 3 21

8. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ปการศึกษา 2553

ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียน คะแนน

มัธยมศึกษาปท่ี 3
(NT)

1. ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร
3.วิทยาศาสตร
4.สังคมศึกษา
5. สุขศึกษาและพละศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพฯ
8. ภาษาอังกฤษ
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ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีเรียน คะแนน

มัธยมศึกษาปท่ี 6
(O-NET)

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา
5. สุขศึกษาและพละศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ ฯ
8. ภาษาอังกฤษ

9. จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา  จําแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ ปการศึกษา 2554

ชื่อประเภทบุคลากร พระภิกษุ
คฤหัสถ

รวมท้ังสิ้นชาย หญิง
1. ผูบริหาร 2 - - 2
2. ครูประจํา 1 2 3 6
3. ครูพิเศษ 1 - - 1
4. เจาหนาที่หรืออ่ืน ๆ 1 1 6 8

รวม 5 3 9 17

10. รายชื่อบุคลากรของสถานศึกษา
(วุฒิการศึกษา เชน  พธ.บ. ,ศน.บ. , ค.บ. ,ศศ.บ. ,นักธรรม, เปรียญธรรม  เปนตน)

1. ผูบริหาร

ท่ี ช่ือ- ฉายา-นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
จํานวนคาบ

ท่ีสอน/
สัปดาห

คาตอบแทน/
เดือน

วัน เดือน ป

ท่ีแตงตั้ง
1 พระครูเมตตาคุณาภรณ พระภิกษุ 73 ม.6,น.ธ.เอก,ป.ธ.3 - 15,000 1พ.ย.2542
2 พระครูศรีธรรมโกศล พระภิกษุ 46 พธ.บ.,น.ธ.เอก,ป.ธ.6,

ศน.ม.
- 20,000 1ม.ค.2537
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2. ครูประจํา ท่ีไดรับแตงตั้งตามระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. 2546

ท่ี ช่ือ- ฉายา-นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
(ระบุวุฒ)ิ

สาขาวิชาเอก
จํานวนคาบ

ท่ีสอน/
สัปดาห

ใบประกอบ
วิชาชีพ

เลขท่ีใบประกอบ
วิชาชีพครู

คาตอบแทน/
เดือน

วัน เดือน ป

ท่ีแตงตั้ง
มี ไมมี

1 พระไพจิตร  จิตฺตสํวโร ชาย 40 น.ธ.เอก , ศน.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 24 √ - 10,000 26มิ.ย.2543
2 นายสําเนา  ไชยขันธุ ชาย 46 ค.บ.,ธศ.ตรี การประถมศึกษา 19 √ 53200100498352 7,940 11 ก.ย.2540
3 นายไพรัช  ไชยสุข ชาย 30 น.ธ.เอก , พธ.บ. รัฐศาสตรการปกครอง 18 √ 51109000033203 7,940 1มี.ค.2550
4 นางศศิธร  เลิศสงคราม หญิง 34 ค.บ.,ธ.ศ.เอก วิทยาศาสตร 20 √ 53200100498379 7,940 1มี.ค.2550
5 นางยุทธยา  ไชยสุข หญิง 44 ค.บ. , ธ.ศ.เอก การประถมศึกษา 25 √ 53200100498361 7,940 1มี.ค.2550
6 นางสาวปริศนา  สิมลี หญิง 29 ศศ.บ.,ป.บัณฑิต,

ธศ.เอก
รัฐศาสตร 15 √ 51109000004640 7,940 1ต.ค.2551

3. ครูพิเศษ

ท่ี ช่ือ- ฉายา-นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
(ระบุวุฒ)ิ

สาขาวิชาเอก
จํานวนคาบ

ท่ีสอน/
สัปดาห

ใบประกอบ
วิชาชีพ

เลขท่ีใบประกอบ
วิชาชีพครู

คาตอบแทน/
เดือน

วัน เดือน ป

ท่ีแตงตั้ง
มี ไมมี

1 พระนรงคฤทธ์ิ  ธมฺมรกฺขิโต พระภิกษุ 38 น.ธ.เอก , พธ.บ. ,
พธ.ม.

พระพุทธศาสนา 8 √ - 3,000 -
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4. เจาหนาท่ี

ที่ ช่ือ- ฉายา –นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง คาตอบแทน/
เดือน

1 พระครูกิตติธรรมาภินันท ชาย 66 ม.6, น.ธ.เอก นายทะเบียน 5,000
2 นางสาวสุภาวิณี  ไชยกิจ หญิง 26 ปวส.,ธ.ศ.เอก เจาหนาที่ธุรการ 6,500
3 นางสาวมนตรี  บาลศรี หญิง 23 ม.6 เจาหนาที่พัสดุ 5,000

4 นางสาวสมฤทัย  เถาวชาลี หญิง 20 ม.6 เจาหนาที่ดูแล
พิพิธภัณฑ 3,000

5 นางสาวเดือนเพ็ญ  อุทโท หญิง 20 ม.6 เจาหนาที่
บรรณารักษ 3,000

6 นายสลับ  เถาวชาลี ชาย 55 ป.6 พนักงานขับรถ 5,000

7 นางอรุณ  ศรีทวีกาศ หญิง 47 ป.6 แมครัว 3,000

8 นางจันทลักษณ  วัดเขาหลาม หญิง 43 ป.6 แมครัว 3,000

11. ขอมูลงบประมาณสมทบกอสราง ซอมแซม  และประสบภัย  ท่ีไดรับยอนหลัง 3 ป

งบประมาณ

ปงบประมาณ
2551

ปงบประมาณ
2552

ปงบประมาณ
2553

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวนเงิน

(บาท)

สมทบกอสรางอาคารเรียน/ที่พัก - - -
สมทบซอมแซมอาคารเรียน/ที่พัก 180,000.- - -
สมทบประสบภัย(อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย) - - -

รวมท้ังสิ้น 180,000.- - -
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12. ขอมูลอาคารเรียน / หอพักนักเรียน
อาคาร 1 ใชเปน อาคารเรียน หอพัก

เร่ิมสราง  พ.ศ.  ...................ใชการได  พ.ศ.  ...................

อาคาร 2 ใชเปน อาคารเรียน หอพกั

เร่ิมสราง  พ.ศ.  ...................ใชการได  พ.ศ.  ...................

อาคาร 3 ใชเปน อาคารเรียน หอพัก

เร่ิมสราง  พ.ศ.  ...................ใชการได  พ.ศ.  ...................

อาคาร 4 ใชเปน อาคารเรียน หอพัก

เร่ิมสราง  พ.ศ.  ...................ใชการได  พ.ศ.  ...................

ในอาคารเรียนทั้งหมด  มีหองพิเศษ  ดังน้ี

หองผูบริหาร .............หอง หองพักครู ...........หอง

หองธุรการ .............หอง หองประชุม ...........หอง

หองสมุด .............หอง หองวิทยาศาสตร ...........หอง

หองคอมพิวเตอร .............หอง หองปฏิบัติการทางภาษา ...........หอง

หองสื่อ/โสตทัศนูปกรณ .............หอง หองอบรมสมาธิ ...........หอง

หองพยาบาล .............หอง อ่ืนๆ ...........หอง

13. ขอสื่อการเรียนการสอน/ครุภัณฑ
พิมพดีดไฟฟา ............เคร่ือง ใชได ใชไมได
คอมพิวเตอรผูบริหาร/ครู ............เคร่ือง ใชได ใชไมได
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน ............เคร่ือง ใชได ใชไมได
เคร่ืองถายเอกสาร ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

เคร่ืองโรเนียว/อัดสําเนา ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

เคร่ืองพิมพ (Printer) ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

เคร่ืองรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ............เคร่ือง ใชได ใชไมได
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โทรทัศน ............เคร่ือง ใชได ใชไมได
เคร่ืองเลน VCD/MP3 ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

เคร่ืองขยายเสียง ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

เคร่ืองฉายขามศีรษะ ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

โทรศัพท ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

โทรสาร ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

อ่ืน ๆ ............เคร่ือง ใชได ใชไมได

14. จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา เพศ  ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 2554

ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษา พระภิกษุ

คฤหัสถ
รวมชาย หญิง

ผูบริหาร

ม.ตน หรือต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - -
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) - - - -
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา

- - - -

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 2 ป 1 - - 1
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 4 ป - - - -
ประกาศนียบัตรช้ันสูง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูง
กวาปริญญาตรี/ต่ํากวาปริญญาโท)

- - - -

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 1 - - 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (สูงกวาปริญญาโท/ต่ํากวา
ปริญญาเอก)

- - - -

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - - -
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จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   เพศ  ประเภทบุคลากร (ตอ)
ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษา พระภิกษุ

คฤหัสถ
รวมชาย หญิง

ครูประจํา

ม.ตน หรือต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - -
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) - - - -
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา

- - - -

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 2 ป - - - -
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 4 ป 1 2 3 6
ประกาศนียบัตรช้ันสูง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูง
กวาปริญญาตรี/ต่ํากวาปริญญาโท)

- - - -

ปริญญาโทหรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (สูงกวาปริญญาโท/ต่ํากวา
ปริญญาเอก)

- - - -

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - - -
ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษา พระภิกษุ

คฤหัสถ
รวมชาย หญิง

ครูพิเศษ

ม.ตน หรือต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - -
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) - - - -
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา

- - - -

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 2 ป - - - -
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 4 ป - - - -
ประกาศนียบัตรช้ันสูง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูง
กวาปริญญาตรี/ต่ํากวาปริญญาโท)

- - - -

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 1 - - 1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (สูงกวาปริญญาโท/ต่ํากวา
ปริญญาเอก)

- - - -

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - - -
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จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   เพศ  ประเภทบุคลากร (ตอ)
ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษา พระภิกษุ

คฤหัสถ
รวมชาย หญิง

เจาหนาที่

ม.ตน หรือต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 1 2 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 1 - 3 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา

- - 1 1

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 2 ป - - - -
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หลักสูตร 4 ป - - - -
ประกาศนียบัตรช้ันสูง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูง
กวาปริญญาตรี/ต่ํากวาปริญญาโท)

- - - -

ปริญญาโทหรือเทียบเทา - - - -
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (สูงกวาปริญญาโท/ต่ํากวา
ปริญญาเอก)

- - - -

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา - - - -

14. จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามสาขาท่ีขาดแคลน ปการศึกษา 2554

ลําดับ สาขาท่ีขาดแคลน จํานวน
1 ภาษาไทย -
2 ภาษาอังกฤษ -
3 คณิตศาสตร -
4 เคมี -
5 ชีววิทยา -
6 ฟสิกส -
7 สังคมศึกษา -
8 พลศึกษา -
9 ศิลปะ -

10 คอมพิวเตอร -
11 การงานพื้นฐานอาชีพ -

รวม -
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ขอรับรองวารายการท่ีลงไวน้ีเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...............................................................
( พระครูศรีธรรมโกศล )

☑ ผูอํานวยการ ☐ อาจารยใหญ☐ ครูใหญ
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

1 01143 สามเณรกฤษดา  ชาชมราษฎร
2 01144 สามเณรกิตติภัฏ   มูลประเสริฐ
3 01145 สามเณรคมสัน  นิลบุตร
4 01146 สามเณรชินพงษ  แสนพวง
5 01147 สามเณรไชยญา  ออนภูเขา
6 01148 สามเณรณัฐพล  พิกุลศรี
7 01149 สามเณรนพนนท  บุริภักด์ิ
8 01150 สามเณรปติ  ตาลพันธ
9 01151 พระประหยัด  นิลคํา

10 01152 สามเณรพงคพิสุทธิ์  ภาลีนนท
11 01153 สามเณรวสันต  นรบัติ
12 01154 สามเณรศตวรรษ  คนขยัน
13 01155 พระสถิต  ใจเอ้ือ
14 01156 สามเณรสาริกา  นอยผล
15 01157 สามเณรสิทธิพงษ  นอยผล
16 01158 สามเณรสุรชัย  จินะวงษา
17 01159 สามเณรสมคิด  หนองหาง
18 01160 สามเณรอนุชา  แกมนิรัตน
19 01161 สามเณรอัฐพล  อินไชยา

แบบรายงานรหัสประจําตัวนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ประจําปการศึกษา 2554 คร้ังท่ี 1

---------------------------------
โรงเรียน  พระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก       วัด สิมนาโก

ตําบล นาโก  อําเภอ กุฉินารายณ  จังหวัด กาฬสินธุ
กลุมที่ 10
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20 01162 สามเณรอุลัย  โชติพิบูรย
21
22
23
24

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

1 01092 สามเณรกฤษฏา  ธรรมศิลป 2 พฤษภาคม 2540 1-4605-00248-25-1 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
2 01094 สามเณรกิตติศักดิ์  ศรีลาวงษ 30 พฤศจิกายน2540 1-7499-00585-73-1 วัดสิมนาโก
3 01095 สามเณรชญานนท  กางนาน 12 พฤษภาคม 2541 1-4605-00262-63-7 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
4 01096 สามเณรณัฐพล  เตชนวพันธ 26 กรกฎาคม 2540 1-7302-00298-62-5 วัดอรัญญิกาเสนานิคม
5 01097 สามเณรดนุภพ  วรรณรส 28 ตุลาคม 2540 1-4605-00253-55-7 วัดสิมนาโก
6 01098 สามเณรทักษิณ  ดวงแกว 16 พฤษภาคม 2540 1-4099-01616-83-7 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
7 01099 สามเณรทินกร  เถาวัลย 27 สิงหาคม 2537 1-4605-00215-70-1 วัดสิมนาโก
8 01100 สามเณรเทิดศักด์ิ  วิเศษศรี 28 ธันวาคม 2533 1-4605-00159-90-9 วัดสิมนาโก
9 10101 สามเณรนัชติพงษ  เรืองสังฆ 8 เมษายน 2540 1-4606-00143-86-9 วัดสิมนาโก
10 01102 สามเณรปรมินทร  ภูศรีจันทร 5 ธันวาคม 2540 1-4602-00092-28-1 วัดสิมนาโก
11 01103 สามเณรปญญา  เถาวชาลี 4 มกราคม 2539 1-4699-00330-04-2 วัดสิมนาโก
12 01104 สามเณรพงศกร  อาญาเมือง 14 สิงหาคม 2540 1-1005-01440-24-8 วัดสิมนาโก
13 01105 สามเณรพงศพัทธ  โคตมน 16 เมษายน 2540 1-4606-00143-99-1 วัดสิมนาโก
14 01106 สามเณรพงศพัทร  โสภาชื่น 15 มกราคม 2541 1-4605-00255-69-0 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
15 01107 สามเณรพรภวิษย  ชอจอหอ 11 ธันวาคม 2540 1-3202-00167-44-3 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
16 01108 สามเณรวรพจน  สุทิพย 20 กันยายน 2540 1-4605-00252-19-4 วัดกลางอุดมวารี
17 01109 พระวิลัย  ฑุตา 21 มีนาคม 2533 กําลังดําเนินการ วัดสิมนาโก
18 01110 สามเณรวันเฉลิม  ทาสี 5 ธันวาคม 2539 1-1999-00576-43-5 วัดกลางอุดมวารี
19 01111 สามเณรสัญชัย  โลยรส 6 พฤษภาคม 2540 1-4799-00338-46-9 วัดสิมนาโก
20 01112 สามเณรสุรศักด์ิ  อุตลุม 14 เมษายน 2540 1-4699-00381-18-6 วัดสิมนาโก
21 01113 สามเณรสมนึก  สีทา 16 กรกฎาคม 2539 1-4606-00139-97-7 วัดสิมนาโก
22 01114 สามเณรอนุภัทร  โสมมี 4 พฤศจิกายน 2540 1-1411-00084-38-7 วัดสิมนาโก
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23 01127 สามเณรวิษณุ  เลิศสงคราม 21พฤศจิกายน 2537 1-4605-00218-53-1 วัดสิมนาโก
24 01133 สามเณรจักรวาล  อุทัยแสง 6 พฤศจิกายน 2540 1-1499-00499-07-4 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
25 01137 สามเณรอภิศักด์ิ  กั้วจรัญ 18 ตุลาคม 2540 1-4602-00091-75-6 วัดสิมนาโก
26 01139 สามเณรนิกร  เถาวชาลี 19 สิงหาคม 2537 1-4605-00215-77-9 วัดสิมนาโก
27 01140 สามเณรณัฐพงษ  หงษกา 18 มีนาคม 2540 1-4099-01622-89-6 วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
28 01141 สามเณรชินดนัย  โสภาพร 16 พฤษภาคม 2540 1-1018-00882-51-1 วัดสิมนาโก

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

1 01024 สามเณรกิติพันธ  จําปาลา 27 ธันวาคม 2539 1-4309-00228-94-1 วัดสิมนาโก
2 01025 สามเณรกฤษฎา  วรรณรส 5 เมษายน 2539 1-4605-00235-19-2 วัดสิมนาโก
3 01026 สามเณรคาวี  ศรีกําพล 1 พฤศจิกายน 2537 กําลังดําเนินการ วัดสิมนาโก
4 01027 สามเณรจักรินทร  รัตราช 22 กันยายน 2539 1-4699-00357-22-6 วัดสิมนาโก
5 01028 สามเณรชัยวัฒน เพ็ชรุจี 31 มกราคม 2539 1-4605-00233-51-3 วัดสิมนาโก
6 01029 สามเณรชิตพิชัย  ผดุงเชื้อ 11 ตุลาคม 2539 1-4614-00090-10-0 วัดสิมนาโก
7 01030 สามเณรไชยณรงค  มานพ 28พฤศจิกายน 2539 1-4613-00162-39-7 วัดสิมนาโก
8 01031 พระถนัด  กุลชาติ 31 พฤษภาคม 2495 3-4605-00532-77-1 วัดสิมนาโก
9 01033 สามเณรธนากร  กลมเกลียว 15 มีนาคม 2538 1-3415-00237-33-2 วัดสิมนาโก
10 01034 สามเณรธนาวุฒิ  นันเชียงเครือ 9 มกราคม 2539 1-4602-00084-22-9 วัดสิมนาโก
11 01035 สามเณรนฤปกร  พลเยี่ยม 20 พฤศจิกายน2539 1-4605-00242-77-6 วัดสิมนาโก
12 01036 สามเณรประกฤษฎ  เจริญดี 15 กันยายน 2539 1-4605-00240-73-1 วัดสิมนาโก
13 01037 สามเณรพงศภัค  ออนโสภา 11 กันยายน 2540 1-4703-00110-36-1 วัดสิมนาโก
14 01038 สามเณรพรรณนา  มหามาตร 28 สิงหาคม 2540 1-4605-00240-42-1 วัดสิมนาโก
15 01039 พระไพศาล  อาจคําพันธ 4 พฤษภาคม 2514 3-4505-00109-41-0 วัดทุงสวาง
16 01040 สามเณรยวชัย  มองเพชร 15 กันยายน 2537 1-4906-00051-28-0 วัดสิมนาโก
17 01041 สามเณรยศสมบูรณ  นารัก 2 พฤศจิกายน 2539 1-4306-00207-85-9 วัดสิมนาโก
18 01042 พระรณชัย  อาจคําพันธ 24 กุมภาพันธ 2531 1-1007-00769-52-5 วัดทุงสวาง
19 01043 สามเณรเลิศฤทธิ์  ดลมงคล 5 มิถุนายน 2539 1-4507-00242-74-5 วัดสิมนาโก
20 01044 สามเณรวรกร  วิทยาพร 22 กุมภาพันธ 2540 1-4905-00146-08-4 วัดสิมนาโก
21 01045 สามเณรวิชัย  จันทกล 26 สิงหาคม 2539 1-4602-00086-87-6 วัดสิมนาโก
22 01046 พระวิทยา  ศาลางาม 28 มีนาคม 2512 3-3203-00559-74-9 วัดภูผาผึ้ง
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23 01047 สามเณรสัตยา  ลูกเหมาะ 25 พฤษภาคม 2539 1-1027-00609-49-0 วัดอัมพวันบานชาด
24 01048 พระสายันต  กองฮามศรี 15 กันยายน 2514 3-4605-00824-29-1 วัดหอไตรเหลาใหญ
25 01049 พระสุดตา  วิลัยหลา 22 มิถุนายน 2511 3-4507-00135-84-8 วัดสิมนาโก
26 01050 สามเณรสุทัศน  ยะตะโคตร 25 เมษายน 2539 1-4613-00156-02-8 วัดสิมนาโก
27 01051 พระอนุพงค  วุฒิสาร 1 มีนาคม 2516 3-4605-00443-97-2 วัดหอไตรเหลาใหญ
28 01052 สามเณรเทพฤทธิ์  นามลนวล 25 มีนาคม 2539 1-4104-00375-77-4 วัดบานหนองโจด

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

29 01053 สามเณรประดิษฐ  วิเศษขลา 8 มกราคม 2539 1-4605-00232-66-5 วัดบานหนองโจด
30 01054 สามเณรธนภพ  แสงภักดี 9 เมษายน 2539 1-1015-00875-71-3 วัดสิมนาโก
31 01055 สามเณรจิรพัส  หลักคํา 20 กันยายน 2538 1-4606-000135-17-3 วัดสิมนาโก
32 01070 สามเณรสิงขร  ไชยกันยา 28 ธันวาคม 2538 1-4605-00232-26-6 วัดบานหนองโจด
33 01071 พระเกชา  วิสุนา 11 พฤศจิกายน2514 3-4606-00242-39-1 วัดปาเมืองภูแลนชาง
34 01072 พระตอย  อนุญาหงษ 5 เมษายน 2527 1-4904-00006-63-9 วัดปาเมืองภูแลนชาง
35 01073 พระประพิตร  สุขเกษม 16 กันยายน 2516 3-4710-00341-62-4 วัดปาเมืองภูแลนชาง
36 01074 พระพูลทวี  จุลกะบุตร 22 มิถุนายน 2515 3-4119-00446-03-1 วัดปาเมืองภูแลนชาง
37 01075 พระศรีโชติ  วันสามงาม 27 กุมภาพันธ 2517 3-7302-00879-57-8 วัดปาเมืองภูแลนชาง
38 01076 พระสมโชค  จันทมนฑล 9 ธันวาคม 2514 3-4602-00087-37-2 วัดปาเมืองภูแลนชาง
39 01077 พระสมยงค  สุจริตภักดี 15 กุมภาพันธ 2507 3-4506-00061-09-5 วัดปาเมืองภูแลนชาง
40 01078 พระสุพล  รัตนะกระจาง 30 กันยายน 2497 3-1022-00623-07-4 วัดปาเมืองภูแลนชาง
41 01087 พระพูนศักด์ิ  มหาพรม 11 เมษายน 2523 3-4507-00497-66-9 วัดทุงสวาง
42 01089 สามเณรประชารัฐ  แกวคําภา 25 มีนาคม 2539 1-4603-00196-23-1 วัดสิมนาโก
43 01090 สามเณรภานุเดช  กุลศิริ 5 ธันวาคม 2538 1-4605-00231-54-5 วัดสิมนาโก
44 01138 สามเณรชวน  ก้ัวจรัญ 7 กรกฎคม 2539 1-4602-00086-43-4 วัดสิมนาโก
45 01142 สามเณรวิทยา  เรืองจรัส 2 สิงหาคม 2538 1-4610-00182-75-9 วัดสิมนาโก
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

1 01163 พระกิตติพงษ  ของโพธ์ิ
2 01164 สามเณรกิตติศักดิ์  แสนสุริย
3 01165 สามเณรจันทนงค  บุษมงคล
4 01166 สามเณรชิวพล  เจริญดี
5 01167 สามเณรฐิติวัฒน  พิกุลหอม
6 01168 สามเณรตรีเนตร  ช่ืนวานร
7 01169 สามเณรธนวัฒน  กงสถิตย
8 01170 พระธีระยุทธ  พนมคุณ
9 01171 สามเณรนัฐชัย  ไวกลา
10 01172 สามเณรประสงค  อยูเย็น
11 01173 สามเณรเพชร  เรืองจรัส
12 01174 พระลัย  จิตจักร
13 01175 สามเณรวัฒนชัย  วิศรียา
14 01176 สามเณรวีรพล  วัดเขาหลาม
15 01177 สามเณรวีระยุทธ  ภูละคร
16 01178 สามเณรสิทธิโชค สุระเสียง
17 01179 สามเณรเสกสรร  สงรักษา
18 01180 สามเณรสมเกียรติ  มูลประสาร
19 01181 พระสมพร  แสงเพชร
20 01182 พระสุชาติ  ดอมชัยสงค
21 01183 สามเณรสุริยะ  อริยบุตร
22 01184 พระอนุรักษ  จิตปรีดา
23 01185 สามเณรเอกริทร  วิศรียา
24 01190 พระเหรียญ  แข็งแรง
25 01191 สามเณรจงลักส  ไชยเสนา
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26 01192 สามเณรนมินตร  สอาดแพน
27 01193 พระชัด  อนุตยา
28 สามเณรมริวัฒน  ดุจมยูร
29 สามเณรอานนท  สุขสบาย
30
31

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

1 01115 สามเณรณรงคชัย  วงคกระโซ 11 มิถุนายน 2537 1-4904-00081-82-7 วัดอรัญญิกาเสนานิคม
2 01116 สามเณรณฐกร สกุลเดช 16 พฤษภาคม 2537 1-4605-00212-35-4 วัดสิมนาโก
3 01117 สามเณรนิวัฒน  มงคลศิริ 12 กรกฎาคม 2537 1-4605-00214-31-4 วัดบูรพาพิราม
4 01118 สามเณรพรต  ชมศรีภา 7 ตุลาคม 2537 1-4605-00217-03-8 วัดสิมนาโก
5 01119 สามเณรพิสิทธิ์  จันทคุบ 1 มิถุนายน 2537 1-4703-00096-40-7 วัดสิมนาโก
6 01120 สามเณรรัฐภูมิ  วารีสระ 22 ธันวาคม 2537 1-4605-00219-47-2 วัดสิมนาโก
7 01121 สามเณรวิทูร  โรมรัมย 16พฤศจิกายน 2536 1-3101-00195-06-2 วัดสิมนาโก
8 01122 สามเณรวีรยุทธ  ค้ําคูณ 27 กุมภาพันธ 2536 1-4603-00165-56-5 วัดสิมนาโก
9 01123 สามเณรสหรัฐ  ประพฤติธรรม 10 กรกฎาคม 2537 1-1604-00177-07-0 วัดสิมนาโก
10 01124 พระศิริพงษ  พิมพรส 25 ตุลาคม 2513 3-4606-00513-88-3 วัดสิมนาโก
11 01125 พระหนูเปลี่ยน  พวงมาลา 17 มิถุนายน 2487 3-4701-00566-58-9 วัดโพธิ์ศรีแกว
12 01126 สามเณรอดุลย  แกวกาหลง 29 มีนาคม 2537 1-4605-00210-61-1 วัดสิมนาโก
13 01128 พระสุรัตน  ทองมาก 9 มิถุนายน 2532 1-3612-00127-06-0 วัดสิมนาโก
14 01129 พระวัฒนชัย  เนินลาด 14 มีนาคม 2528 1-4606-00016-46-8 วัดปาเมืองภูแลนชาง
15 01130 พระอุทิศ  ไชยวาล 6 กรกฎาคม 2520 3-4701-00902-15-5 วัดปาเมืองภูแลนชาง
16 01131 สามเณรพรชัย  เพิ่มพูล 5 เมษายน 2537 1-4605-00210-66-1 วัดอรัญญิกาเสนานิคม
17 01134 พระกีละพันธุ  ภูดี 14 มีนาคม 2513 3-4606-00438-27-0 วัดนากุดสิม
18 01135 พระณัฐพงษ  ผาแสน 10 พฤษภาคม 2494 3-4606-00624-52-9 วัดปาดาลอุดม
19 01136 พระสมาน  แสนศิลป 15 สิงหาคม 2514 3-4606-00270-52-2 วัดกลางภูแลนชาง
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

ที่ รหัสประจําตัว
(10 หลัก)

ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/
ปเกิด

เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัดวัด

1 01060 พระกิตติศักดิ์  วงศอินอยู 3 พฤศจิกายน 2530 1-4303-00111-55-4 วัดโพธิ์ชัยบานหวาย
2 01061 สามเณรจีระศักดิ์  ไชยเสนา 4 สิงหาคม 2535 1-1027-00196-93-4 วัดอัมพวันบานชาด
3 01062 พระชาญยุทธ  พลหงษ 15 ธันวาคม 2501 3-6097-00053-97-0 วัดหอไตรเหลาใหญ
4 01063 สามเณรพัฒนชัย  ไชยสุข 1 มีนาคม 25337 1-4605-00209-60-4 วัดสิมนาโก
5 01064 สามเณรเสธศักดิ์  แสงกลา 9 เมษายน 2536 1-4605-00195-90-5 วัดสิมนาโก
6 01065 สามเณรสินธุ  ศรีทวีกาศ 2 กุมภาพันธ 2537 1-4605-00208-31-4 วัดสิมนาโก
7 01066 สามเณรอนันต  หาญกุล 27 กุมภาพันธ 2535 1-4799-00171-99-8 วัดสิมนาโก
8 01067 สามเณรอาทิตย  เพียรดวงดี 12 ธันวาคม 2534 1-4605-00174-84-3 วัดสิมนาโก
9 01068 สามเณรอํานาจ  พลกุล 20 ธันวาคม 2532 1-4605-00146-95-5 วัดสิมนาโก

10 01079 พระเชาวลิต  บํารุง 9 ธันวาคม 2522 3-4403-00023-59-7 วัดปาเมืองภูแลนชาง
11 01080 พระตระกูล  ปวนไธสง 7 ตุลาคม 2510 3-4408-00302-15-1 วัดปาเมืองภูแลนชาง
12 01081 พระทิม  เช้ือคําฮด 27 กันยายน 2530 1-4904-00042-31-7 วัดปาเมืองภูแลนชาง
13 01082 พระบุญเลียม  วงศกระโซ 27 มกราคม 2528 1-4904-00009-97-6 วัดปาเมืองภูแลนชาง
14 01083 พระพงศกร  สุขสําราญ 31 ตุลาคม 2531 1-1017-00075-29-0 วัดปาเมืองภูแลนชาง
15 01084 พระวันชัย  คงรักเกียรติ 12 เมษายน 2502 3-1015-00925-65-2 วัดปาเมืองภูแลนชาง
16 01085 พระสุนทร สิงหแพน 30 ธันวาคม 2521 3-4708-00421-3-3 วัดปาเมืองภูแลนชาง
17
18
19
20
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รับรองตามน้ี

ลงชื่อ...........................................................
( พระครูศรีธรรมโกศล )
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แบบรายงานสถิติขอมูล โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554 คร้ังท่ี 1

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก  วัดสิมนาโก  ตําบลนาโก
อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  กลุมท่ี 10

จํานวนนักเรียน  ม.ตน จํานวนนักเรียน  ม.ปลาย
รวม

ท้ังส้ิน

จํานวนหองเรียน
รวม

ท้ังส้ิน

นักเรียน ครูประจํา ครูพิเศษ เจาหนาท่ี

ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม
อยู

ประจํา
ไป

กลับ
พระ
ภิกษุ

คฤหัสถ พระ
ภิกษุ

คฤหัสถ พระ
ภิกษุ

คฤหัสถ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1 1 1 3 1 1 1 3 6 1 2 3 1 - - 1 1 6

รับรองตามน้ี

ลงชื่อ
(พระครูศรีธรรมโกศล)

ผูอํานวยการ
10 / มิถุนายน / 2554


