
 
 
ที่  สศป ๐3๐๘/ว84 สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามญัศกึษา เขต ๘  วัดลําดวน 
 อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐ 

 

 ๑  กันยายน  ๒๕๖5 
 

เรื่อง  ส่งข้อมลูผลการเรียนเฉล่ีย GPA  นักเรียนช้ัน ม.๖  (จํานวน ๕ ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565 
 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๘  ที่มี ม.๖ ทุกโรง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการรับ-ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPA ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5  จํานวน ๑ ฉบับ 
 

  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัดกํากับดูแลจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล GPAX และข้อมูลผลการเรียน 
๘ กลุ่มสาระ ทั้งน้ีโรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้ถือปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญด้วย คือ (๑) รหัส
สถานศึกษา (๒) เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (๓) วันเดือนปีเกิดของนักเรียน (๔) รหัสประจําตัวนักเรียน ๘ 
หลัก (๕) ช่ือบิดามารดาของนักเรียน และ (๖) นักเรียนทุกรูปจะต้องไม่มีผลการเรียนเป็น ๐, ร หรือ มส. (หมดสิทธ์ิ
สอบ) 
 

  สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘  ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้
แจ้งให้นายทะเบียนสถานศึกษา  ได้ทราบถึงการส่งรายงานคะแนนเรียนเฉลี่ย GPA  ของนักเรียนช้ัน ม.๖   ภาค
เรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖5  (จํานวน ๕ ภาคเรียน)  โดยจัดทําข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Citizen  ส่งข้อมูล
ดังต่อไปน้ี  (๑) ใบรายงานคะแนนเรียนเฉล่ีย GPA แบบ ศธ ๐๑ จํานวน ๒ ฉบับ  (๒) ไฟล์ข้อมูลคะแนนเรียนเฉล่ีย 
GPA  (3) ส่งข้อมูลในระบบ GPAX OBEC ของ สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พร้อมตรวจสอบข้อมูล GPA ให้
ถูกต้อง  โดยที่ใบรายงานคะแนนเรียนเฉลี่ย GPA แบบ ศธ ๐๑  ต้องมีลายมือช่ือของนายทะเบียนสถานศึกษา  
ฝ่ายวิชาการ  และผู้อํานวยการโรงเรียน ให้ครบถ้วนเรียบร้อย  แล้วส่งข้อมูลมาที่ สํานักเขตพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขต ๘  ส่วนไฟล์ข้อมูลให้ส่งทาง E-mail group_ps_8@hotmail.com  ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 
๒๕๖5  เพ่ือตรวจสอบและรวมรวบนําส่งกองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนด 
 
 เรียนมาด้วยความนับถือ 
 
   
 (พระโสภณพุทธิธาดา) 
 รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๑๑๕๒ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ group_ps_๘@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.debeight.org 



แผนการรับ-ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ประจําปีการศึกษา ๒๕๖5 
สํานักเขตการศึกษาพระปรยัิตธิรรม แผนกสามัญศกึษา เขต ๘ 

สํานักงานการศึกษาพระปรยัิตธิรรม แผนกสามัญศกึษา 
**************** 

 
ที ่ กิจกรรม กําหนดเวลา 
 
๑ 

 
ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA (๕ ภาคเรียน) 
   ๑.๑  โรงเรยีนส่งข้อมูลผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPA ใหส้ํานักเขตการศึกษาฯ 
   ๑.๒  สํานักเขตการศึกษาฯ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน  
          แล้วสง่ข้อมูลผลการเรียนเฉล่ียสะสม GPA ของโรงเรียน ช้ัน ม.๖  
          ในสังกัดเขต ให้กองพุทธศาสนศึกษา 
   ๑.๓  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รวบรวม  ตรวจสอบ  ความถกูต้อง 
          และสง่ข้อมูลให้ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูล GPA สพฐ. 
 

 
 

14 ตุลาคม ๒๕๖5 
๒0 ตุลาคม ๒๕๖5 

 
 

สพฐ.กําหนด 

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล GPA  
สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
โทร. ๐-๔๒๔๖-๑๑๕๒ ,โทรสาร. ๐-๔๒๔๖-๑๑๕๒ 
นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ  นักวิชาการศาสนา  มือถือ. ๐๙๙-๒๒๙๒๕๕๒ 



ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ รหัสสถานศึกษา จํานวนนักเรียน
1 วัดโสมนัสสันตยาราม อุดรธานี 083-0523368 7041010801
2 วัดศรีสะอาด อุดรธานี 062-9985590 7041170802
3 ประสาทคณานุกิจวิทยา อุดรธานี 086-8573778 7041020803
4 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี อุดรธานี 064-8596111 7041010805
5 วัดศิริมงคล อุดรธานี 098-6504676 7041060806
6 วัดโคเขตตาราม อุดรธานี 092-1634100 7041180809
7 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส อุดรธานี 085-6448281 7041050811
8 วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี 088-5728954 7041010813
9 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ อุดรธานี 065-4863289 7041060814
10 พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) อุดรธานี 085-4694136 7041060815
11 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อุดรธานี 084-4264325 7041040817
12 วัดอุดมอินทราวาส อุดรธานี 098-5913066 7041070821
13 บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย หนองคาย 086-2325829 7043010801
14 วัดโกเสยเขต หนองคาย 080-1769599 7043010802
15 วัดพระธาตุวิทยา หนองคาย 082-0478857 7043010808
16 วัดอัมพวัน หนองคาย 062-1935350 7043020810
17 วัดโพธิสมภาร หนองคาย 083-8167519 7043010812
18 พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา หนองคาย 086-2292853 7043010814
19 พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ หนองคาย 086-8546335 7043010815
20 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธ์ิคํา สกลนคร 095-4133690 7047040801
21 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง สกลนคร 093-3287627 7047110802
22 วัดพระธาตุศรีมงคล สกลนคร 082-2056436 7047060803
23 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา สกลนคร 062-3423936 7047010807
24 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร 082-1116151 7047010809
25 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ บึงกาฬ 084-3594289 7038150801
26 วัดเวฬุวันวิทยา บึงกาฬ 080-1846779 7038210803

0

รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ที่เปิดทําการสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  และจัดทําข้อมูล GPA  ผ่านโปรแกรม  e-Citizen

ประจําปีการศึกษา 2565  ภาคเรียนที่ 1

รวม

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8


