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แบบรายงานข้อมูล 

โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ปีการศึกษา  2554  คร้ังที ่1 

----------------------- 

1.  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 1.  รหสัถานศึกษา  7046051003 

 2.  ช่ือสถานศึกษา (ไทย)  พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

 3.  ช่ือสถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)  Prapariyuttitumsamun  wutsimnako    

 4.   สถานท่ีตั้ง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี   69/1  หมู่ท่ี  7  วดัสิมนาโก 

       ถนนกาญจนาภิเษก  ตาํบลนาโก  อาํเภอกุฉินารายณ์ 

  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  รหสัไปรษณีย ์ 46110  โทรศพัท ์   089-5702577 

  โทรสาร  -     E-mail  ps2551@windowslive.com  ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์www.watsimnako.com 

2.  ข้อมูลทัว่ไป 

 1. เขตพื้นท่ีการศึกษา  มธัยมศึกษา  เขต  24 

 2.  ช่ือผูบ้ริหาร  พระครูศรีธรรมโกศล  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน    อายุ   46  ปี   

  วนั/เดือน/ปีเกิด  1  ตุลาคม  2508     สัญชาติ  ไทย      เช้ือชาติ  ไทย 

  วฒิุการศึกษา  น.ธ.เอก,ป.ธ.6,พธ.บ.  วชิาเอก  พระพุทธศาสนา,ศน.ม. 

  สังกดัวดัสิมนาโก    ตาํบลนาโก    อาํเภอกุฉินารายณ์    จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

  ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ (วนั/เดือน/ปี)  1  มกราคม  2537  ตาํแหน่ง(พระสังฆาธิการ)  รองเจา้คณะอาํเภอฯ 

 3.  รองผูอ้าํนวยการ.............................................-........................................................ ....อาย.ุ........-.......ปี   

  วนั/เดือน/ปีเกิด....................-...................สัญชาติ...................-......................เช้ือชาติ..........-................  

  วฒิุการศึกษา ........................-........................................วชิาเอก.................. .......-.................................. 

  สังกดัวดั..............................-.................................ตาํบล...............................-.......................................  

  อาํเภอ..........................-......................................จงัหวดั........................-.............................................  

  ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ (วนั/เดือน/ปี)..................-....................ตาํแหน่ง(พระสังฆาธิการ).............-..............  

 4. ผูจ้ดัการโรงเรียนช่ือ  พระครูเมตตาคุณาภรณ์  ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการโรงเรียน  อายุ   73  ปี   

  วนั/เดือน/ปีเกิด  26  มีนาคม  2481  สัญชาติ  ไทย  เช้ือชาติ  ไทย 

  วฒิุการศึกษา  น.ธ.เอก,ม.6,ป.ธ.3,ศศ.บ. 

  สังกดัวดัสิมนาโก  ตาํบลนาโก   อาํเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

  ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ (วนั/เดือน/ปี) 1  พฤศจิกายน  2542  ตาํแหน่ง(พระสังฆาธิการ)  เจา้คณะอาํเภอฯ 
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 5. ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) เม่ือ  3  พฤศจิกายน  2535 

 6. ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เม่ือ  3  พฤศจิกายน  2535 

 7.  สถานะภาพเป็นวทิยาเขต     ☐ เป็นวทิยาเขตของ.......................... ☐  ไม่เป็น 

3. จํานวนห้องเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี  

ระดบัการศึกษา ช้ันปี 
จาํนวน

ห้องเรียน 

จาํนวนนักเรียน 

พระภิกษุ สามเณร รวม 

ช่วงช้ันที่ 3 

ม.1 1 4 22 26 

ม.2 1 1 29 30 

ม.3 1 15 18 45 

รวม ม.ต้น 3 20 81 101 

ช่วงช้ันที่ 4 

ม.4 1 9 23 32 

ม.5 1 8 11 19 

ม.6 1 9 7 16 

รวม ม.ปลาย 3 26 41 67 

รวมทั้งส้ิน 6 46 122 168 

    1 . นกัเรียนพกัประจาํ  ณ  สถานศึกษา หรือวดัท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ จาํนวน   107  รูป 

   2 . นกัเรียน  เดินทางไป – กลบั              จาํนวน   61  รูป 

4.  จํานวนนักเรียนต่างสัญชาติ  ปีการศึกษา  2554 
 

      ระดับการศึกษา ช้ันปี จํานวน 

 

ช่วงช้ันที ่ 3 

ม.1 - 

ม.2 - 

ม.3 - 

รวม - 

 

ช่วงช้ันที ่ 4 

ม.4 - 

ม.5 - 

ม.6 - 

รวม - 



 3 

5.  จํานวนผู้จบการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   ปีการศึกษา 2553 

ระดับการศึกษา ช้ันปี จํานวน 

ช่วงชั้นท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 40 

ช่วงชั้นท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 16 

รวม 56 

 

5.1 รายช่ือผู้จบหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

 

 

ที่ 

 

เลขประจาํตวันักเรียน 
รบ.1-ต 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 
ชุดที ่ เลขที่ 

1 7051100963 00001 726019 สามเณรกฤษกมนต ์ เสียมสกุล 22  กุมภาพนัธ์  2539 

2 7051100964 00001 726020 พระกิตติพงษ ์ ของโพธ์ิ 20  ตุลาคม  2532 

3 7051100965 00001 726021 สามเณรกิตติศกัด์ิ  แสนสุริย ์ 1 พฤษภาคม  2538 

4 7051100966 00001 726022 สามเณรคงคา  วชิาเก่ง 29  กนัยายน  2538 

5 7051100967 00001 726023 สามเณรจงลกัษ ์ ไชยเสนา 22  มกราคม  2538 

6 7051100968 00001 726024 สามเณรจกัรชยั  หนองหา้ง 18  ธนัวาคม  2537 

7 7051100969 00001 726025 สามเณรฉลอง  สุทธิเขตกณัฑ ์ 1  กนัยายน  2528 

8 7051100970 00001 726026 สามเณรชิวพล  เจริญดี 25  เมษายน  2538 

9 7051100972 00001 726027 สามเณรณฐัวฒิุ  พลทะขนัธ์ 15  กุมภาพนัธ์  2538 

10 7051100973 00001 726028 สามเณรดนยั  แกว้กาหลง 13  กนัยายน  2538 

11 7051100974 00001 726029 สามเณรดนยั  เรืองจรัส 23  สิงหาคม  2538 

12 7051100975 00001 726030 สามเณรตรีเนตร  ช่ืนวานร 5  ธนัวาคม  2538 

13 7051100976 00001 726031 พระตัด๋  สกุลเดช 12  มีนาคม  2509 

14 7051100977 00001 726032 สามเณรนมินต ์ สะอาดแพน 7  กุมภาพนัธ์  2538 

15 7051100978 00001 726033 สามเณรประวฒัน์  ตาลสมบูรณ์ 5  มกราคม  2539 

16 7051100979 00001 726034 สามเณรผดุงพงษ ์ พรมคาํบุตร 13  กรกฎาคม  2538 

17 7051100982 00001 726035 สามเณรมงคล  โคตรศรี 7  มีนาคม  2538 

18 7051100983 00001 726036 สามเณรมริวฒัน์  ดจมยรู 17  สิงหาคม 2537 

19 7051100984 00001 726037 สามเณรโยธิน  ดวงแกว้ 26  กรกฎาคม  2538 

20 7051100985 00001 726038 สามเณรวรรณดี  ภกัด์ิขาว 29  ตุลาคม  2538 
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ที่ 

 

เลขประจาํตวันักเรียน 
รบ.1-ต 

 

ช่ือ-นามสกุล 
 

วนั/เดือน/ปีเกดิ ชุดที ่ เลขที่ 

21 7051100986 00001 726039 สามเณรวฒันชยั  วศิรียา 19  สิงหาคม  2538 

22 7051100987 00001 726040 สามเณรวชิยั  อาดี 24  มิถุนายน  2538 

23 7051100988 00001 726041 สามเณรวรีพล  วดัเขา้หลาม 16 พฤศจิกายน 2538 

24 7051100991 00001 726042 สามเณรศกัด์ิชยั  เหล่ือมศรี 18  กุมภาพนัธ์  2534 

25 7051100992 00001 726043 สามเณรศรราม  อมัระนนัท์ 27  มีนาคม  2535 

26 7051100993 00001 726044 สามเณรสถาพร  แสวงผล 14  ตุลาคม  2537 

27 7051100995 00001 726045 สามเณรสุรศกัด์ิ  คาํแกว้ 19  ตุลาคม  2536 

28 7051100996 00001 726046 สามเณรเสกสรรค ์ สงรักษา 10  เมษายน  2538 

29 7051100997 00001 726047 สามเณรอนุสิทธ์ิ  ผลเรือง 1  มกราคม  2539 

30 7051100999 00001 726048 สามเณรต่อศกัด์ิ  อธิจร 2  ธนัวาคม  2538 

31 7051101000 00001 726049 พระสมพร  แสงเพชร์ 5  พฤศจิกายน  2516 

32 7051101020 00001 726050 พระมงคล  ไวแพน 4  สิงหาคม 2512 

33 7051101021 00001 726051 สามเณรธวชัชยั  สุวชั 25 มกราคม 2538 

34 7051101022 00001 726052 พระสมพรชยั  ภูผาลยั 3 เมษายน 2517 

35 7051101023 00001 726053 สามเณรอานนท ์ สุขสบาย 10 กนัยายน 2538 

36 7052101056 00001 726054 สามเณรสิทธิพงษ ์ ศรีอรัญ 18 พฤศจิกายน 2538 

37 7052101057 00001 726055 สามเณรสุริยะ  อริยบุตร 19 พฤศจิกายน 2535 

38 7052101058 00001 726056 สามเณรวษิณุ  ไพรวลัย ์ 29 กนัยายน 2538 

39 7053101091 00001 726057 สามเณรวีรยทุธ  ภลูะคร 20  มิถุนายน 2538 

40 7053101132 00001 726058 สามเณรเอกรินทร์  วศิรียา 5  พฤศจิกายน 2537 
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5.2  รายช่ือผู้จบหลกัสูตรพระปริยตัิธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

 

ที่ 

 

เลขประจาํตวันักเรียน 
รบ.1-ต 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 
ชุดที ่ เลขที่ 

1 7051101001 00003 265483 สามเณรกรเทพ  พลเยีย่ม 26 ธนัวาคม 2534 

2 7051101002 00003 265484 สามเณรชาญวทิย ์ ธรรมศิลป์ 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 พระธรวฒัน์  เถาวช์าลี 23 สิงหาคม 2526 

6 7051101006 00003 265488 สามเณรนพพร  จิตจกัร์ 29 ธนัวาคม 2533 

7 7051101007 00003 265489 สามเณรพิชิตชยั  สะภา 17 มิถุนายน 2535 

8 7051101008 00003 265490 สามเณรพนัธวฒัน์  ภูมิรัง 22 พฤษภาคม 2535 

9 7051101009 00003 265491 พระลาํพนัธ์  เจริญดี 18 มกราคม2518 

10 7051101010 00003 265492 พระศราวธุ  ยิม้แยม้ 28 มกราคม 2530 

11 7051101012 00003 265493 สามเณรหาญชยั  ใจศิริ 23 มกราคม 2536 

12 7051101013 00003 265494 พระอุทยั  ตรีภกัดี 20 มกราคม 2519 

13 7051101016 00003 265495 สามเณรบณัฑิต  บุญประดบั 27 เมษายน 2534 

14 7051101018 00003 265496 พระปิยรัฐ  ประครองสุข 30 ธนัวาคม 2529 

15 7051101019 00003 265497 สามเณรนิมิต  เถาวช์าลี 3 มกราคม 2533 

16 7053101069 00003 265498 สามเณรพฒันวฒิุ  แสงสวา่ง 10 มีนาคม 2535 
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6.  จํานวนนักเรียนออกกลางคัน  จําแนกตามระดับการศึกษา  ช้ันปี  สาเหตุทีอ่อก  ปีการศึกษา 2553 

 

สาเหตุทีอ่อก 
ช่วงช้ันที ่ 3 

 

รวม 
ช่วงช้ันที ่ 4 

 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ลาสิกขา - - - - - - - - 

ยา้ยท่ีเรียน 2 2 2 6 - - - - 

ฐานะยากจน - - - - - - - - 

มีปัญหาครอบครัว - - - - - - - - 

ตอ้งคดีถูกจบั - - - - - - - - 

เจบ็ป่วย,อุบติัเหตุ - - - - - - - - 

หาเล้ียงครอบครัว - - - - - - - - 

กรณีอ่ืน ๆ  มรณภาพ - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 2 2 2 6 - - - - 

 

7.  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาย้อนหลงั  3  ปี  
 

ปีการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 รวม 

2551 18 3 17 

2552 40 26 66 

2553 40 16 56 

 

8.  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2553 
 

ระดับการศึกษา สาขาวชิาทีเ่รียน คะแนน 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 

(NT) 

1.  ภาษาไทย 26.12 

2.คณิตศาสตร์ 14.71 

3.วทิยาศาสตร์ 21.02 

4.สังคมศึกษา 26.94 

5.  สุขศึกษาและพละศึกษา 46.21 

6.  ศิลปะ 21.36 

7.  การงานอาชีพฯ 26.67 

8.  ภาษาองักฤษ 12.24 
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ระดับการศึกษา สาขาวชิาทีเ่รียน คะแนน 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 

(O-NET) 

1.  ภาษาไทย 29.38 

2.  คณิตศาสตร์ 6 

3.  วทิยาศาสตร์ 23.06 

4.  สังคมศึกษา 38.13 

5.  สุขศึกษาและพละศึกษา 50.63 

6.  ศิลปะ 21.63 

7.  การงานอาชีพ ฯ 31.00 

8.  ภาษาองักฤษ 11.75 

 

9.  จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา  จําแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ ปีการศึกษา 2554 

 

ช่ือประเภทบุคลากร พระภิกษุ 
คฤหัสถ์ 

รวมทั้งส้ิน 
ชาย หญงิ 

1.  ผูบ้ริหาร 2 - - 2 

2.  ครูประจาํ 1 2 3 6 

3.  ครูพิเศษ 1 - - 1 

4.  เจา้หนา้ท่ีหรืออ่ืน ๆ  1 1 6 8 

รวม 5 3 9 17 

 

10.  รายช่ือบุคลากรของสถานศึกษา  

        (วุฒิการศึกษา เช่น  พธ.บ. ,ศน.บ. , ค.บ. ,ศศ.บ. ,นักธรรม, เปรียญธรรม  เป็นต้น) 

1.  ผู้บริหาร 

ที ่ ช่ือ- ฉายา-นามสกลุ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
จาํนวนคาบ       

ทีส่อน/

สัปดาห์ 

ค่าตอบแทน/

เดอืน 

วนั เดอืน ปี   

ทีแ่ต่งตั้ง 

1 พระครูเมตตาคุณาภรณ์ 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  ทีไ่ด้รับแต่งตั้งตามระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.  2546 

ที ่ ช่ือ- ฉายา-นามสกลุ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

(ระบุวุฒิ) 

สาขาวชิาเอก 
จาํนวนคาบ       

ทีส่อน/

สัปดาห์ 

ใบประกอบ

วชิาชีพ 

เลขทีใ่บประกอบ

วชิาชีพครู 
ค่าตอบแทน/

เดอืน 

วนั เดอืน ปี   

ทีแ่ต่งตั้ง 
ม ี ไม่ม ี

1 พระไพจิตร  จิตฺตสวํโร ชาย 40 น.ธ.เอก , ศน.บ. สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 24  √ - 10,000 26มิ.ย.2543 

2 นายสาํเนา  ไชยขนัธ์ุ 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.  รัฐศาสตร์การปกครอง 18 √  51109000033203 7,940 1มี.ค.2550 

4 นางศศิธร  เลิศสงคราม หญิง 34 ค.บ.,ธ.ศ.เอก วทิยาศาสตร์ 20 √  53200100498379 7,940 1มี.ค.2550 

5 นางยทุธยา  ไชยสุข หญิง 44 ค.บ. , ธ.ศ.เอก การประถมศึกษา 25 √  53200100498361 7,940 1มี.ค.2550 

6 นางสาวปริศนา  สิมลี หญิง 29 ศศ.บ.,ป.บณัฑิต, 

ธศ.เอก 

รัฐศาสตร์ 15 √  51109000004640 7,940 1ต.ค.2551 

  

3.  ครูพเิศษ 

ที ่ ช่ือ- ฉายา-นามสกลุ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

(ระบุวุฒิ) 

สาขาวชิาเอก 
จาํนวนคาบ       

ทีส่อน/

สัปดาห์ 

ใบประกอบ

วชิาชีพ 

เลขทีใ่บประกอบ

วชิาชีพครู 
ค่าตอบแทน/

เดอืน 

วนั เดอืน ปี   

ทีแ่ต่งตั้ง 
ม ี ไม่ม ี

1 พระนรงคฤ์ทธ์ิ  ธมฺมรกฺขิโต พระภิกษุ 38 น.ธ.เอก , พธ.บ. ,  

พธ.ม. 

พระพทุธศาสนา 8  √ - 3,000 - 
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4.  เจ้าหน้าที่ 

ที่ ช่ือ- ฉายา –นามสกลุ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน/

เดอืน 

1 พระครูกิตติธรรมาภินนัท ์ ชาย 66 ม.6, น.ธ.เอก นายทะเบียน 5,000 

2 นางสาวสุภาวณีิ  ไชยกิจ หญิง 26 ปวส.,ธ.ศ.เอก เจา้หนา้ท่ีธุรการ 6,500 

3 นางสาวมนตรี  บาลศรี หญิง 23 ม.6 เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 5,000 

4 นางสาวสมฤทยั  เถาวช์าลี หญิง 20 ม.6 เจา้หนา้ท่ีดูแล

พิพิธภณัฑ ์
3,000 

5 นางสาวเดือนเพญ็  อุทโท หญิง 20 ม.6 เจา้หนา้ท่ี

บรรณารักษ ์
3,000 

6 นายสลบั  เถาวช์าลี ชาย 55 ป.6 พนกังานขบัรถ 5,000 

7 นางอรุณ  ศรีทวกีาศ หญิง 47 ป.6 แม่ครัว 3,000 

8 นางจนัทลกัษณ์  วดัเขา้หลาม หญิง 43 ป.6 แม่ครัว 3,000 

 

 

11.  ข้อมูลงบประมาณสมทบก่อสร้าง  ซ่อมแซม  และประสบภัย  ทีไ่ด้รับย้อนหลงั  3  ปี  

 

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

2551 

ปีงบประมาณ 

2552 

ปีงบประมาณ 

2553 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

สมทบก่อสร้างอาคารเรียน/ท่ีพกั - - - 

สมทบซ่อมแซมอาคารเรียน/ท่ีพกั 180,000.- - - 

สมทบประสบภยั(อุทกภยั/วาตภยั/อคัคีภยั) - - - 

รวมทั้งส้ิน 180,000.- - - 
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12.  ข้อมูลอาคารเรียน / หอพกันักเรียน 

  อาคาร 1  ใชเ้ป็น   อาคารเรียน  หอพกั  

     เร่ิมสร้าง  พ.ศ.  ...................ใชก้ารได ้ พ.ศ.  ................... 

  อาคาร  2  ใชเ้ป็น   อาคารเรียน  หอพกั  

     เร่ิมสร้าง  พ.ศ.  ...................ใชก้ารได ้ พ.ศ.  ...................  

  อาคาร  3  ใชเ้ป็น   อาคารเรียน  หอพกั  

     เร่ิมสร้าง  พ.ศ.  ...................ใชก้ารได ้ พ.ศ.  ...................  

  อาคาร  4  ใชเ้ป็น   อาคารเรียน  หอพกั  

     เร่ิมสร้าง  พ.ศ.  ...................ใชก้ารได ้ พ.ศ.  ...................  

  ในอาคารเรียนทั้งหมด  มีหอ้งพิเศษ  ดงัน้ี  

   หอ้งผูบ้ริหาร  .............หอ้ง  หอ้งพกัครู  ...........หอ้ง  

   หอ้งธุรการ  .............หอ้ง  หอ้งประชุม  ...........หอ้ง  

   หอ้งสมุด  .............หอ้ง  หอ้งวทิยาศาสตร์  ...........หอ้ง  

   หอ้งคอมพิวเตอร์ .............หอ้ง  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ...........หอ้ง  

   หอ้งส่ือ/โสตทศันูปกรณ์ .............หอ้ง  หอ้งอบรมสมาธิ  ...........หอ้ง  

   หอ้งพยาบาล  .............หอ้ง  อ่ืนๆ   ...........หอ้ง  

13.  ข้อส่ือการเรียนการสอน/ครุภัณฑ์ 

  พิมพดี์ดไฟฟ้า   ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้  

  คอมพิวเตอร์ผูบ้ริหาร/ครู  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้  

  คอมพิวเตอร์สาํหรับนกัเรียน ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้  

  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  เคร่ืองโรเนียว/อดัสาํเนา  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  เคร่ืองพิมพ ์(Printer)  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  เคร่ืองรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้   ใชไ้ม่ได ้
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  โทรทศัน์   ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้  

  เคร่ืองเล่น VCD/MP3  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  เคร่ืองขยายเสียง   ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  โทรศพัท ์  ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  โทรสาร    ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  อ่ืน ๆ    ............เคร่ือง  ใชไ้ด ้  ใชไ้ม่ได้   

  

 

14.  จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   เพศ  ประเภทบุคลากร   ปีการศึกษา 2554 

 

ประเภท

บุคลากร 
ระดบัการศึกษา พระภิกษุ 

คฤหัสถ์ 
รวม 

ชาย หญิง 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร 

ม.ตน้ หรือตํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) - - - - 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญั) - - - - 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 

- - - - 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 2 ปี 1 - - 1 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 4 ปี - - - - 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง/ประกาศนียบตัรบณัฑิต        (สูง

กวา่ปริญญาตรี/ตํ่ากวา่ปริญญาโท) 

- - - - 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1 - - 1 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (สูงกวา่ปริญญาโท/ตํ่ากวา่

ปริญญาเอก) 

- - - - 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - - - - 
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จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   เพศ  ประเภทบุคลากร   (ต่อ) 

ประเภท

บุคลากร 
ระดบัการศึกษา พระภิกษุ 

คฤหัสถ์ 
รวม 

ชาย หญิง 

 

 

 

 

 

 

ครูประจาํ 

ม.ตน้ หรือตํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) - - - - 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญั) - - - - 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 

- - - - 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 2 ปี - - - - 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 4 ปี 1 2 3 6 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง/ประกาศนียบตัรบณัฑิต        (สูง

กวา่ปริญญาตรี/ตํ่ากวา่ปริญญาโท) 

- - - - 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (สูงกวา่ปริญญาโท/ตํ่ากวา่

ปริญญาเอก) 

- - - - 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - - - - 

ประเภท

บุคลากร 
ระดบัการศึกษา พระภิกษุ 

คฤหัสถ์ 
รวม 

ชาย หญิง 

 

 

 

 

 

 

ครูพเิศษ 

ม.ตน้ หรือตํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) - - - - 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญั) - - - - 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 

- - - - 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 2 ปี - - - - 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 4 ปี - - - - 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง/ประกาศนียบตัรบณัฑิต        (สูง

กวา่ปริญญาตรี/ตํ่ากวา่ปริญญาโท) 

- - - - 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 1 - - 1 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (สูงกวา่ปริญญาโท/ตํ่ากวา่

ปริญญาเอก) 

- - - - 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - - - - 
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จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา   เพศ  ประเภทบุคลากร   (ต่อ) 

ประเภท

บุคลากร 
ระดบัการศึกษา พระภิกษุ 

คฤหัสถ์ 
รวม 

ชาย หญิง 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ 

ม.ตน้ หรือตํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) - 1 2 3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญั) 1 - 3 4 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ปวช. หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)/อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า 

- - 1 1 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 2 ปี - - - - 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หลกัสูตร 4 ปี - - - - 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง/ประกาศนียบตัรบณัฑิต        (สูง

กวา่ปริญญาตรี/ตํ่ากวา่ปริญญาโท) 

- - - - 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า - - - - 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (สูงกวา่ปริญญาโท/ตํ่ากวา่

ปริญญาเอก) 

- - - - 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - - - - 

 

14.  จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามสาขาทีข่าดแคลน   ปีการศึกษา 2554 

ลาํดับ สาขาทีข่าดแคลน จํานวน 

1 ภาษาไทย - 

2 ภาษาองักฤษ - 

3 คณิตศาสตร์ - 

4 เคมี - 

5 ชีววทิยา - 

6 ฟิสิกส์ - 

7 สังคมศึกษา - 

8 พลศึกษา - 

9 ศิลปะ - 

10 คอมพิวเตอร์ - 

11 การงานพื้นฐานอาชีพ - 

 รวม - 
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   ขอรับรองว่ารายการทีล่งไว้นีเ้ป็นความจริงทุกประการ  

 

     ลงช่ือ ............................................................... 

      (  พระครูศรีธรรมโกศล  ) 

          ☑   ผู้อาํนวยการ  ☐  อาจารย์ใหญ่ ☐  ครูใหญ่ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

1 7054101143 สามเณรกฤษดา  ชาชมราษฎร์ 18 พฤศจิกายน 2541 1-4904-00102-84-1 วดัอมัพวนับา้นชาติ 

2 7054101144 สามเณรกิตติภฏั   มูลประเสริฐ 21 ธนัวาคม 2541 1-4605-00264-09-5 วดัสิมนาโก 

3 7054101145 สามเณรคมสัน  นิลบุตร 18 มีนาคม 2541 1-4605-00261-20-7 วดัสิมนาโก 

4 7054101146 สามเณรชินพงษ ์ แสนพวง 22 สิงหาคม 2538 1-4605-00228-06-4 วดัสิมนาโก 

5 7054101147 สามเณรไชยญา  อ่อนภูเขา 5 พฤศจิกายน 2540 1-4718-00005-49-5 วดัสิมนาโก 

6 7054101148 สามเณรณฐัพล  พิกุลศรี 18 ตุลาคม 2541 1-4999-00289-33-6 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

7 7054101149 สามเณรนพนนท ์ บุริภกัด์ิ 19 ตุลาคม 2541 1-4605-00260-78-2 วดัสิมนาโก 

8 7054101150 สามเณรปิติ  ตาลพนัธ์ 28 มิถุนายน 2541 1-4605-00257-70-6 วดัสิมนาโก 

9 7054101151 พระประหยดั  นิลคาํ 30 ตุลาคม 2524 3-4606-00269-25-7 วดัสิมนาโก 

10 7054101152 สามเณรพงคพ์ิสุทธ์ิ  ภาลีนนท ์ 9 ธนัวาคม 2541 1-4605-00263-71-4 วดัสิมนาโก 

11 7054101153 สามเณรวสันต ์ นรบติั 15 กรกฎาคม 2541 1-4606-00152-83-3 วดักลางอุดมวารี 

12 7054101154 สามเณรศตวรรษ  คนขยนั 30 มกราคม 2541 1-4999-00271-80-1 วดัขมุข้ียาง 

13 7054101155 พระสถิต  ใจเอ้ือ 21 มกราคม 2531 1-4901-00100-28-1 วดัสิมนาโก 

14 7054101156 สามเณรสาริกา  นอ้ยผล 7 เมษายน 2542 1-4499-00529-71-0 วดัสิมนาโก 

15 7054101157 สามเณรสิทธิพงษ ์ นอ้ยผล 10 สิงหาคม 2542 1-4605-00270-92-3 วดัอมัพวนับา้นชาด 

16 7054101158 สามเณรสุรชยั  จินะวงษา 21 ตุลาคม 2540 1-5799-00749-76-0 วดัป่ามะนาว 

17 7054101159 สามเณรสมคิด  หนองหา้ง 1 มีนาคม 2536 1-4605-00196-68-5 วดัสิมนาโก 

18 7054101160 สามเณรอนุชา  แกมนิรัตน์ 12 มีนาคม 2540 1-4613-00165-91-4 วดัสิมนาโก 

19 7054101161 สามเณรอฐัพล  อินไชยา 21 พฤษภาคม 2541 1-4907-00053-15-2 วดัขมุข้ียาง 

แบบรายงานรหัสประจําตัวนักเรียน 

โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา  

สังกดัสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ประจําปีการศึกษา 2554 คร้ังที ่1 

--------------------------------- 

โรงเรียน  พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก       วดั   สิมนาโก 

ตาํบล  นาโก  อาํเภอ  กุฉินารายณ์  จงัหวดั  กาฬสินธ์ุ 

กลุ่มท่ี  10 
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ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

20 7054101162 สามเณรอุลยั  โชติพิบูลย ์ 29 กรกฎาคม 2536 1-4605-00199-91-9 วดัสิมนาโก 

21 7054101163 พระสนทยา  ปรีศิริ 22 กรกฎาคม 2522 3-4605-00803-70-7 วดัสิมนาโก 

22 7054101164 สามเณรนพพร  เถาวช์าลี 29 มิถุนายน 2541 1-4606-00152-82-5 วดักลางอุดมวารี 

23 7054101165 พระอาดร  ดอมชยัสงค ์ 25 กรกฎาคม 2521 3-4605-00825-86-7 วดัสิมนาโก 

24 7054101166 สามเณรเมธี  อ่อนภูเขา 4 ธนัวาคม 2538 กาํลงัดาํเนินการ วดัสิมนาโก 

25 7054101167 สามเณรพงศกร  เพง็พุฒ 21 มีนาคม 2540 กาํลงัดาํเนินการ วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

ที่ รหัสประจาํตวั

(10  หลกั) 

ช่ือ-นามสกลุ 
วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

1 7053101092 สามเณรกฤษฏา  ธรรมศิลป์ 2 พฤษภาคม 2540 1-4605-00248-25-1 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

2 7053101094 สามเณรกิตติศกัด์ิ  ศรีลาวงษ ์ 30 พฤศจิกายน2540 1-7499-00585-73-1 วดัสิมนาโก 

3 7053101095 สามเณรชญานนท ์ กางนาน 12 พฤษภาคม 2541 1-4605-00262-63-7 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

4 7053101097 สามเณรดนุภพ  วรรณรส 28 ตุลาคม 2540 1-4605-00253-55-7 วดัสิมนาโก 

5 7053101098 สามเณรทกัษิณ  ดวงแกว้ 16 พฤษภาคม 2540 1-4099-01616-83-7 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

6 7053101099 สามเณรทินกร  เถาวลัย ์ 27 สิงหาคม 2537 1-4605-00215-70-1 วดัสิมนาโก 

7 7053101100 สามเณรเทิดศกัด์ิ  วเิศษศรี 28 ธนัวาคม 2533 1-4605-00159-90-9 วดัสิมนาโก 

8 7053110101 สามเณรนชัติพงษ ์ เรืองสงัฆ ์ 8 เมษายน 2540 1-4606-00143-86-9 วดัสิมนาโก 

9 7053101102 สามเณรปรมินทร์  ภูศรีจนัทร์ 5 ธนัวาคม 2540 1-4602-00092-28-1 วดัสิมนาโก 

10 7053101103 สามเณรปัญญา  เถาวช์าลี 4 มกราคม 2539 1-4699-00330-04-2 วดัสิมนาโก 

11 7053101104 สามเณรพงศกร  อาญาเมือง 14 สิงหาคม 2540 1-1005-01440-24-8 วดัสิมนาโก 

12 7053101105 สามเณรพงศพ์ทัธ์  โคตมน 16 เมษายน 2540 1-4606-00143-99-1 วดัสิมนาโก 

13 7053101106 สามเณรพงศพ์ทัร์  โสภาช่ืน 15 มกราคม 2541 1-4605-00255-69-0 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

14 7053101107 สามเณรพรภวษิย ์ ช่อจอหอ 11 ธนัวาคม 2540 1-3202-00167-44-3 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

15 7053101109 พระวลิยั  ฑุตา 21 มีนาคม 2533 กาํลงัดาํเนินการ วดัสิมนาโก 

16 7053101110 สามเณรวนัเฉลิม  ทาสี 5 ธนัวาคม 2539 1-1999-00576-43-5 วดักลางอุดมวารี 

17 7053101111 สามเณรสัญชยั  โลยรส 6 พฤษภาคม 2540 1-4799-00338-46-9 วดัสิมนาโก 

18 7053101112 สามเณรสุรศกัด์ิ  อุตลุม 14 เมษายน 2540 1-4699-00381-18-6 วดัสิมนาโก 

19 7053101113 สามเณรสมนึก  สีทา 16 กรกฎาคม 2539 1-4606-00139-97-7 วดัสิมนาโก 

20 7053101114 สามเณรอนุภทัร  โสมมี 4 พฤศจิกายน 2540 1-1411-00084-38-7 วดัสิมนาโก 

21 7053101127 สามเณรวษิณุ  เลิศสงคราม 21พฤศจิกายน 2537 1-4605-00218-53-1 วดัสิมนาโก 

22 7053101133 สามเณรจกัรวาล  อุทยัแสง 6 พฤศจิกายน 2540 1-1499-00499-07-4 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

23 7053101137 สามเณรอภิศกัด์ิ  กั้วจรัญ 18 ตุลาคม  2540 1-4602-00091-75-6 วดัสิมนาโก 

24 7053101139 สามเณรนิกร  เถาวช์าลี 19 สิงหาคม  2537 1-4605-00215-77-9 วดัสิมนาโก 

25 7053101140 สามเณรณฐัพงษ ์ หงษก์า 18 มีนาคม 2540 1-4099-01622-89-6 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 
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ที่ รหัสประจาํตวั

(10  หลกั) 

ช่ือ-นามสกลุ 
วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

26 7053101141 สามเณรชินดนยั  โสภาพร 16 พฤษภาคม 2540 1-1018-00882-51-1 วดัสิมนาโก 

27 7054101197 สามเณรไกรวทิย ์ มาตจรัญ 25 ตุลาคม 2540 1-2207-00058-50-4 วดัสิมนาโก 

28 7043101198 สามเณรฐิติพงษ ์ บุรีภกัด์ิ 27  ตุลาคม  2540 1-4605-00253-78-6 วดัสิมนาโก 

29 7054101199 สามเณรอรรถสิทธ์ิ  พิมโยธา 3 มีนาคม 2541 1-4309-00239-91-8 วดัสิมนาโก 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

1 7052101024 สามเณรกิติพนัธ์  จาํปาลา 27 ธนัวาคม 2539 1-4309-00228-94-1 วดัสิมนาโก 

2 7052101025 สามเณรกฤษฎา  วรรณรส 5 เมษายน 2539 1-4605-00235-19-2 วดัสิมนาโก 

3 7052101026 สามเณรคาว ี ศรีกาํพล 1 พฤศจิกายน 2537 กาํลงัดาํเนินการ วดัสิมนาโก 

4 7052101027 สามเณรจกัรินทร์  รัตราช 22 กนัยายน  2539 1-4699-00357-22-6 วดัสิมนาโก 

5 7052101028 สามเณรชยัวฒัน์  เพช็รุจี 31 มกราคม 2539 1-4605-00233-51-3 วดัสิมนาโก 

6 7052101029 สามเณรชิตพิชยั  ผดุงเช้ือ 11 ตุลาคม 2539 1-4614-00090-10-0 วดัสิมนาโก 

7 7052101030 สามเณรไชยณรงค ์ มานพ 28พฤศจิกายน 2539 1-4613-00162-39-7 วดัสิมนาโก 

8 7052101031 พระถนดั  กุลชาติ 31 พฤษภาคม 2495 3-4605-00532-77-1 วดัสิมนาโก 

9 7052101033 สามเณรธนากร  กลมเกลียว 15 มีนาคม 2538 1-3415-00237-33-2 วดัสิมนาโก 

10 7052101034 สามเณรธนาวฒิุ  นนัเชียงเครือ 9 มกราคม 2539 1-4602-00084-22-9 วดัสิมนาโก 

11 7052101035 สามเณรนฤปกร  พลเยีย่ม 20 พฤศจิกายน2539 1-4605-00242-77-6 วดัสิมนาโก 

12 7052101036 สามเณรประกฤษฎ ์ เจริญดี 15 กนัยายน  2539 1-4605-00240-73-1 วดัสิมนาโก 

13 7052101037 สามเณรพงศภ์คั  อ่อนโสภา 11 กนัยายน 2540 1-4703-00110-36-1 วดัสิมนาโก 

14 7052101038 สามเณรพรรณนา  มหามาตร์ 28 สิงหาคม 2540 1-4605-00240-42-1 วดัสิมนาโก 

15 7052101039 พระไพศาล  อาจคาํพนัธ์ 4 พฤษภาคม 2514 3-4505-00109-41-0 วดัทุ่งสวา่ง 

16 7052101040 สามเณรยวชยั  มองเพชร 15 กนัยายน 2537 1-4906-00051-28-0 วดัสิมนาโก 

17 7052101041 สามเณรยศสมบูรณ์  น่ารัก 2 พฤศจิกายน 2539 1-4306-00207-85-9 วดัสิมนาโก 

18 7052101042 พระรณชยั  อาจคาํพนัธ์ 24 กุมภาพนัธ์ 2531 1-1007-00769-52-5 วดัทุ่งสวา่ง 

19 7052101043 สามเณรเลิศฤทธ์ิ  ดลมงคล 5 มิถุนายน 2539 1-4507-00242-74-5 วดัสิมนาโก 

20 7052101044 สามเณรวรกร  วทิยาพร 22 กุมภาพนัธ์ 2540 1-4905-00146-08-4 วดัสิมนาโก 

21 7052101045 สามเณรวชิยั  จนัทกล 26 สิงหาคม 2539 1-4602-00086-87-6 วดัสิมนาโก 

22 7052101046 พระวทิยา  ศาลางาม 28 มีนาคม  2512 3-3203-00559-74-9 วดัภูผาผึ้ง 

23 7052101047 สามเณรสัตยา  ลูกเหมาะ 25 พฤษภาคม 2539 1-1027-00609-49-0 วดัอมัพวนับา้นชาด 

24 7052101048 พระสายนัต ์ กองฮามศรี 15 กนัยายน 2514  3-4605-00824-29-1 วดัหอไตรเหล่าใหญ่ 

25 7052101049 พระสุดตา  วลิยัหลา้ 22 มิถุนายน 2511 3-4507-00135-84-8 วดัสิมนาโก 

26 7052101050 สามเณรสุทศัน์  ยะตะโคตร 25 เมษายน 2539 1-4613-00156-02-8 วดัสิมนาโก 

27 7052101051 พระอนุพงค ์ วฒิุสาร 1 มีนาคม 2516 3-4605-00443-97-2 วดัหอไตรเหล่าใหญ่ 

28 7052101052 สามเณรเทพฤทธ์ิ  นามลนวล 25 มีนาคม 2539 1-4104-00375-77-4 วดับา้นหนองโจด 
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ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

29 7052101053 สามเณรประดิษฐ ์ วเิศษขลา 8 มกราคม 2539 1-4605-00232-66-5 วดับา้นหนองโจด 

30 7052101054 สามเณรธนภพ  แสงภกัดี 9 เมษายน 2539 1-1015-00875-71-3 วดัสิมนาโก 

31 7052101055 สามเณรจิรพสั  หลกัคาํ 20  กนัยายน  2538 1-4606-000135-17-3 วดัสิมนาโก 

32 7052101070 สามเณรสิงขร  ไชยกนัยา 28 ธนัวาคม 2538 1-4605-00232-26-6 วดับา้นหนองโจด 

33 7052101071 พระเกชา  วสุินา 11 พฤศจิกายน2514 3-4606-00242-39-1 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

34 7052101072 พระตอ้ย  อนุญาหงษ ์ 5 เมษายน 2527 1-4904-00006-63-9 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

35 7052101073 พระประพิตร  สุขเกษม 16 กนัยายน 2516 3-4710-00341-62-4 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

36 7052101074 พระพลูทว ี จุลกะบุตร 22 มิถุนายน 2515 3-4119-00446-03-1 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

37 7052101075 พระศรีโชติ  วนัสามง่าม 27 กุมภาพนัธ์ 2517 3-7302-00879-57-8 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

38 7052101076 พระสมโชค  จนัทมนฑล 9 ธนัวาคม 2514 3-4602-00087-37-2 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

39 7052101077 พระสมยงค ์ สุจริตภกัดี 15 กุมภาพนัธ์ 2507 3-4506-00061-09-5 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

40 7052101078 พระสุพล  รัตนะกระจ่าง 30 กนัยายน 2497 3-1022-00623-07-4 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

41 7052101087 พระพนูศกัดิ ์ มหาพรม 11 เมษายน 2523 3-4507-00497-66-9 วดัทุ่งสวา่ง 

42 7052101089 สามเณรประชารัฐ  แก้วคําภา 25 มีนาคม 2539 1-4603-00196-23-1 วดัสิมนาโก 

43 7053101090 สามเณรภานเุดช  กลุศริิ 5 ธนัวาคม 2538 1-4605-00231-54-5 วดัสิมนาโก 

44 7053101138 สามเณรชวน  กัว้จรัญ 7 กรกฎคม  2539 1-4602-00086-43-4 วดัสิมนาโก 

45 7053101142 สามเณรวทิยา  เรืองจรัส 2  สิงหาคม  2538 1-4610-00182-75-9 วดัสิมนาโก 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

1 7054101163 พระกิตติพงษ ์ ของโพธ์ิ 20 ตุลาคม 2532 5-4609-00001-18-5 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

2 7054101164 สามเณรกิตติศกัด์ิ  แสนสุริย ์ 1 พฤษภาคม 2538 1-4606-00132-94-8 วดัสิมนาโก 

3 7054101165 สามเณรจนัทนงค ์ บุษมงคล 1 มิถุนายน 2538 1-4606-00133-48-1 วดัสิมนาโก 

4 7054101166 สามเณรชิวพล  เจริญดี 25 เมษายน 2538 1-4605-00224-13-1 วดักลางอุดมวารี 

5 7054101167 สามเณรฐิติวฒัน์  พิกุลหอม 31 มีนาคม 2539 1-4606-00138-47-4 วดัสิมนาโก 

6 7054101168 สามเณรตรีเนตร  ช่ืนวานร 5 ธนัวาคม 2538 1-4613-00152-33-2 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

7 7054101169 สามเณรธนวฒัน์  กงสถิตย ์ 6 พฤศจิกายน 2534 1-1015-00547-29-5 วดัสิมนาโก 

8 7054101170 พระธีระยทุธ  พนมคุณ 23 ธนัวาคม 2530 1-4605-00109-95-2 วดัสิมนาโก 

9 7054101171 สามเณรนฐัชยั  ไวกลา้ 22 สิงหาคม 2535 1-4605-00185-82-9 วดัสิมนาโก 

10 7054101172 สามเณรประสงค ์ อยูเ่ยน็ 9 เมษายน 2537 1-4311-00046-04-1 วดัโพธ์ิชยับา้นหวาย 

11 7054101173 สามเณรเพชร  เรืองจรัส 28 กนัยายน 2534 1-4605-00171-31-3 วดัสิมนาโก 

12 7054101174 พระลยั  จิตจกัร 22 ตุลาคม 2514 3-4605-00441-74-1 วดัโพธ์ิชยัดงเหนือ 

13 7054101175 สามเณรวฒันชยั  วศิรียา 19 สิงหาคม 2538 1-4605-00118-11-1 วดัสิมนาโก 

14 7054101176 สามเณรวรีพล  วดัเขา้หลาม 16พฤศจิกายน 2538 1-7399-00571-55-1 วดัสิมนาโก 

15 7054101177 สามเณรวรีะยทุธ  ภูละคร 20 มิถุนายน 2538 1-1020-02359-77-3 วดัสิมนาโก 

16 7054101178 สามเณรสิทธิโชค  สุระเสียง 17 กรกฎาคม 2538 กาํลงัดาํเนินการ วดัอมัพวนับา้นชาติ 

17 7054101179 สามเณรเสกสรรค ์ สงรักษา 19 ตุลาคม 2536 1-4606-00125-79-8 วดัสิมนาโก 

18 7054101180 สามเณรสมเกียรติ  มูลประสาร 24 สิงหาคม 2539 1-4606-00140-65-7 วดัสิมนาโก 

19 7054101181 พระสมพร  แสงเพชร์ 5 พฤศจิกายน 2516 3-4605-00448-03-6 วดัโพธ์ิชยัดงเหนือ 

20 7054101182 พระสุชาติ  ดอมชยัสงค ์ 13 ธนัวาคม 2523 3-4605-00825-69-7 วดัสิมนาโก 

21 7054101183 สามเณรสุริยะ  อริยบุตร 19พฤศจิกายน 2535 2-4119-00024-58-9 วดัสิมนาโก 

22 7054101184 พระอนุรักษ ์ จิตปรีดา 12 สิงหาคม 2510 3-1005-01849-35-5 วดัสิมนาโก 

23 7054101185 สามเณรเอกริทร์  วศิรียา 5 พฤศจิกายน 2537 1-4605-00218-04-2 วดัสิมนาโก 

24 7054101190 พระเหรียญ  แขง็แรง 30 มกราคม 2498 3-4605-00800-77-5 วดัสิมนาโก 

25 7054101191 สามเณรจงลกัส์  ไชยเสนา 22 มกราคม 2538 1-1018-00714-90-1 วดัสิมนาโก 
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ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

26 7054101193 สามเณรนมินตร์  สอาดแพน 7 กุมภาพนัธ์ 2538 1-1018-00798-87-1 วดัสิมนาโก 

27 7054101194 พระชดั  อนุตยา 7 มิถุนายน 2521 3-4309-00776-71-5 วดัโพธ์ิชยับา้นหวาย 

28 7054101195 สามเณรมริวฒัน์  ดุจมยรู 17 สิงหาคม 2537 1-4605-00215-75-2 วดัสามคัคีธรรมบวัขาว 

29 7054101196 สามเณรอานนท ์ สุขสบาย 10 กนัยายน 2538 1-4304-00143-37-7 วดัสิมนาโก 

30 7054101200 สามเณรสิทธิพงษ ์ ศรีอรัญ 18พฤศจิกายน 2538 1-4605-00231-16-2 วดัสิมนาโก 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

1 7053101115 สามเณรณรงคช์ยั  วงคก์ระโซ่ 11 มิถุนายน 2537 1-4904-00081-82-7 วดัอรัญญิกาเสนานิคม 

2 7053101116 สามเณรณฐกร  สกุลเดช 16 พฤษภาคม 2537 1-4605-00212-35-4 วดัสิมนาโก 

3 7053101117 สามเณรนิวฒัน์  มงคลศิริ 12 กรกฎาคม 2537 1-4605-00214-31-4 วดับูรพาพิราม 

4 7053101118 สามเณรพรต  ชมศรีภา 7 ตุลาคม 2537 1-4605-00217-03-8 วดัสิมนาโก 

5 7053101119 สามเณรพิสิทธ์ิ  จนัทคุบ 1 มิถุนายน 2537 1-4703-00096-40-7 วดัสิมนาโก 

6 7053101120 สามเณรรัฐภูมิ  วารีสระ 22 ธนัวาคม 2537 1-4605-00219-47-2 วดัสิมนาโก 

7 7053101121 สามเณรวทิูร  โรมรัมย  ์ 16พฤศจิกายน 2536 1-3101-00195-06-2 วดัสิมนาโก 

8 7053101122 สามเณรวรียทุธ  ค ํ้าคูณ 27 กุมภาพนัธ์ 2536 1-4603-00165-56-5 วดัสิมนาโก 

9 7053101123 สามเณรสหรัฐ  ประพฤติธรรม 10 กรกฎาคม 2537 1-1604-00177-07-0 วดัสิมนาโก 

10 7053101124 พระศิริพงษ ์ พิมพร์ส 25 ตุลาคม 2513 3-4606-00513-88-3 วดัสิมนาโก 

11 7053101125 พระหนูเปล่ียน  พวงมาลา 17 มิถุนายน 2487 3-4701-00566-58-9 วดัโพธ์ิศรีแกว้ 

12 7053101126 สามเณรอดุลย ์ แกว้กาหลง 29 มีนาคม 2537 1-4605-00210-61-1 วดัสิมนาโก 

13 7053101128 พระสุรัตน์  ทองมาก 9 มิถุนายน 2532 1-3612-00127-06-0 วดัสิมนาโก 

14 7053101129 พระวฒันชยั  เนินลาด 14 มีนาคม 2528 1-4606-00016-46-8 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

15 7053101130 พระอุทิศ  ไชยวาล 6 กรกฎาคม 2520 3-4701-00902-15-5 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

16 7053101131 สามเณรพรชยั  เพิ่มพลู 5 เมษายน 2537 1-4605-00210-66-1 วดัอรัญญิกาเสนานิคม 

17 7053101134 พระกีละพนัธ์ุ  ภูดี 14 มีนาคม 2513 3-4606-00438-27-0 วดันากุดสิม 

18 7053101135 พระณฐัพงษ ์ ผาแสน 10 พฤษภาคม 2494 3-4606-00624-52-9 วดัป่าดาลอุดม 

19 7053101136 พระสมาน  แสนศิลป์ 15 สิงหาคม 2514 3-4606-00270-52-2 วดักลางภูแล่นชา้ง 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

ที่ 
รหัสประจาํตวั 

(10  หลกั) 
ช่ือ-นามสกลุ 

วนั/เดอืน/ 

ปีเกดิ 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 
สังกดัวดั 

1 7052101060 พระกิตติศกัด์ิ  วงศอิ์นอยู ่ 3 พฤศจิกายน 2530 1-4303-00111-55-4 วดัโพธ์ิชยับา้นหวาย 

2 7052101061 สามเณรจีระศกัด์ิ  ไชยเสนา 4 สิงหาคม 2535 1-1027-00196-93-4 วดัอมัพวนับา้นชาด 

3 7052101062 พระชาญยทุธ  พลหงษ ์ 15 ธนัวาคม 2501 3-6097-00053-97-0 วดัหอไตรเหล่าใหญ่ 

4 7052101063 สามเณรพฒันชยั  ไชยสุข 1 มีนาคม 25337 1-4605-00209-60-4 วดัสิมนาโก 

5 7052101064 สามเณรเสธศกัด์ิ  แสงกลา้ 9 เมษายน 2536 1-4605-00195-90-5 วดัสิมนาโก 

6 7052101065 สามเณรสินธุ  ศรีทวกีาศ 2 กุมภาพนัธ์ 2537 1-4605-00208-31-4 วดัสิมนาโก 

7 7052101066 สามเณรอนนัต ์ หาญกลุ 27 กุมภาพนัธ์ 2535 1-4799-00171-99-8 วดัสิมนาโก 

8 7052101067 สามเณรอาทิตย ์ เพียรดวงดี 12 ธนัวาคม 2534 1-4605-00174-84-3 วดัสิมนาโก 

9 7052101068 สามเณรอาํนาจ  พลกลุ 20 ธนัวาคม 2532 1-4605-00146-95-5 วดัสิมนาโก 

10 7052101079 พระเชาวลิต  บาํรุง 9 ธนัวาคม 2522 3-4403-00023-59-7 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

11 7052101080 พระตระกลู  ปวนไธสง 7 ตุลาคม 2510 3-4408-00302-15-1 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

12 7052101081 พระทิม  เช้ือคาํฮด 27 กนัยายน 2530 1-4904-00042-31-7 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

13 7052101082 พระบุญเลียม  วงศก์ระโซ่ 27 มกราคม 2528 1-4904-00009-97-6 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

14 7052101083 พระพงศกร  สุขสาํราญ 31 ตุลาคม 2531 1-1017-00075-29-0 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

15 7052101084 พระวนัชยั  คงรักเกียรติ 12 เมษายน 2502 3-1015-00925-65-2 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

16 7052101085 พระสุนทร  สิงห์แพน 30 ธนัวาคม 2521 3-4708-00421-3-3 วดัป่าเมืองภูแล่นชา้ง 

17      

18      

19      

20      

 

รับรองตามนี ้

 

ลงช่ือ........................................................... 

                                                          (  พระครูศรีธรรมโกศล  ) 

                                               ผู้อาํนวยการ     อาจารย์ใหญ่       ครูใหญ่   

........10........./...มิถุนายน.../...2554..... 
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รวม

ทั้งส้ิน 

จาํนวนหอ้งเรียน  

รวม

ทั้งส้ิน 

นกัเรียน ครูประจาํ ครูพิเศษ เจา้หนา้ท่ี 
 

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 
อยู่

ประจาํ 

ไป

กลบั 

พระ

ภิกษุ 

คฤหสัถ ์ พระ

ภิกษุ 

คฤหสัถ ์ พระ 

ภิกษุ 

คฤหสัถ ์
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25 28 45 98 30 19 16 65 163 1 1 1 3 1 1 1 3 6 107 56 1 2 3 1 - - 1 1 6 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 

รับรองตามนี ้

 

          ลงช่ือ 

(พระครูศรีธรรมโกศล) 

ผู้อาํนวยการ 
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