
ขอมลูสารสนเทศ ปการศึกษา 2562

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



คํานํา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

จากสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยยึดขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งประกอบดวย 

ขอมูลสารสนเทศ จํานวน 3 สวน คอื ขอมูลพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ขอมูลนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือจัดทําเปนเอกสารขอมูลสารสนเทศ

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจําปการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม

ประเมินผลรายงานผลการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  ขอขอบคุณ สถานศึกษาและหนวยงาน ท่ีไดใหความรวมมืออยางดี  ในการใหขอมูล 

ในสวนท่ีแตละหนวยงานเก่ียวของ ทําใหรวบรวมขอมูลมาจัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศจนเสร็จสมบูรณ  

หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะมีสวนชวยสนับสนุนการบริหารจัดการของหนวยงานและสถานศึกษา 

ที่เก่ียวของ ใหบรรลุตามเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาตอไป     

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

  



สารบญั 

 หนา 

คํานํา  
  

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 1 

o ประวัติความเปนมา 1 

o แผนภูมิโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 7 

o ขอมูลทั่วไป 8 

o สถานที่ตั้ง 9 

o เขตการปกครอง 10 

o ขอมูลประชากร 10 

o ขอมูลบุคลากร 11 

o เครือขายสถานศึกษา 11 

o ทิศทางการพัฒนา 12 
   

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 16 

o จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จํานวนตามประเภท ปการศึกษา 2562 16 

o จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษาที่จัดสอน ปการศึกษา 2562 16 

o จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 17 

o จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด จําแนกเปนอําเภอ ปการศึกษา 2562 17 

o จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระยะทางจากเขตพ้ืนที่ถึงสถานศึกษา 18 
   

สวนที่ 3 ขอมูลนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 19 

o ครูผูสอน นักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562 19 

o จํานวนหองเรียน นักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562 20 

o จํานวนนักเรียนแยกเพศในสังกัด ปการศึกษา 2562 20 

o จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร แยกชวงอายุในสังกัด 21 

o จํานวนนักเรียนในสังกัด จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2562 22 

o เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2560 - 2562 23 

o นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนที่อยูหางโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร ปการศึกษา 2562 24 

o จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงเทียบเกณฑมาตรฐาน ปการศึกษา 2562 25 

  



สารบญั (ตอ) 

  หนา 
o นักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน  

ปการศึกษา 2562 

26 

o อัตราการออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 26 
o อัตราการเรียนจบ ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา 2561 27 
o จํานวนนักเรียนที่เรียนตอ ชั้น ม.1 ม.4 และระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 29 
o ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 31 
o ความสามารถดานการแขงขัน 35 

   

ภาคผนวก   
o รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
o รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ปการศึกษา 2562 

 

o รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ปการศึกษา 2562 

 

o รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
o คณะผูจัดทํา  

 

  



สารบญัตาราง 

  หนา 

ตาราง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม

เขตการปกครองในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 อําเภอ 

10 

ตาราง 2 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกเพศ 

10 

ตาราง 3 ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 

11 

ตาราง 4 ขอมูลเครือขายสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

11 

ตาราง 5 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

อุบลราชธานี เขต 1 จํานวนตามประเภทสถานศึกษา ปการศกึษา 2562 

16 

ตาราง 6 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาที่จัดการสอน ปการศึกษา 2562 

16 

ตาราง 7 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

17 

ตาราง 8 จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกเปนอําเภอ ปการศึกษา 2562 

17 

ตาราง 9 เปรียบเทียบสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามอําเภอ 

18 

ตาราง 10 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามระยะทาง จากเขตพ้ืนที่ถึงสถานศึกษา 

18 

ตาราง 11 อัตราสวนครตูอนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2562 

19 

ตาราง 12 อัตราสวนหองเรียนตอนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2562 

20 

ตาราง 13 รอยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ ปการศึกษา 2562 

20 

ตาราง 14 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอายุ และอําเภอ 

21 

  



สารบญัตาราง (ตอ) 

  หนา 

ตาราง 15 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามอําเภอ และระดับชั้น ปการศกึษา 2562 

22 

ตาราง 16 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2560 - 2562 

23 

ตาราง 17 รอยละของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่อยูหางโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

จําแนกตามวิธีการเดินทางและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 

24 

ตาราง 18 รอยละจํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักและสวนสูงเทียบเกณฑมาตรฐาน  

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

จําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2562 

25 

ตาราง 19 จํานวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหาร

กลางวัน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2562 

26 

ตาราง 20 อัตราการออกกลางคนัของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามสาเหตุ ปการศึกษา 2561 

26 

ตาราง 21 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 

27 

ตาราง 22 อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้น ป.6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2561 

27 

ตาราง 23 อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้น ม.3 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2561 

28 

ตาราง 24 อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้น ม.6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2561 

28 

ตาราง 25 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 ศึกษาตอจําแนกตามประเภท 29 

ตาราง 26 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3 ศึกษาตอ/ไมศึกษาตอ จําแนกตามประเภท 29 

ตาราง 27 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6 ศึกษาตอ/ไมศึกษาตอ จําแนกตามประเภท 30 

ตาราง 28 คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 31 

  



สารบญัตาราง (ตอ) 

  หนา 

ตาราง 29 รายงายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 

เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 - 2561 

31 

ตาราง 30 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 

เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 - 2561 

32 

ตาราง 31 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 

เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 - 2561 

33 

ตาราง 32 รายงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 34 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

ประวัติความเปนมา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติสิทธิและเสรีภาพ 

ดานการศึกษาของปวงชนชาวไทยไววา"บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 

สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย" และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนชาวไทยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญกลาวคือ มาตรา 10 ระบุวา " การจัดการศึกษา

ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ตองจัดใหทั่วถึงและ

มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย"  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

มาตรา 10 กําหนดใหแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศกึษาธิการเปน 6 หนวยงาน ดังนี ้

 (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

   (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

             (3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

             (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             (5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     (6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ไดมีการยุบรวมสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  

กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหมีหนาที ่

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป และไดแบงเขตพ้ืนที่การศึกษาจํานวน  185  เขต  ตอมาพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  23  กรกฎาคม  2553  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

ทั้ง 3  ฉบับ แกไขปรับปรุงเพ่ือรองรับการแบงเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

จํานวน 183 เขต และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขตทั่วประเทศ  

เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยใหครอบคลุมมากข้ึน  เกิดความคลองตัวและ

ไมเกิดปญหาในการพัฒนาการศึกษา และทําใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเปนการพัฒนา

การศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อ

เรียกวา “สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” และในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง หนา 33 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา พ.ศ.2560 มีอํานาจหนาที่ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตองการของทองถิ่น 
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2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน ในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 

ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไวดังตอไปนี ้

(1) กลุมอํานวยการ 

(2) กลุมนโยบายและแผน 

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

(5) กลุมบริหารงานบุคคล 

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(9) หนวยตรวจสอบภายใน 

และสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 

(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร 

(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร 



3 

(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ช) ดําเนินการเลอืกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

(ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

(ฌ) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใชงาน 

     ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ 

     ท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา 

    แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

(ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติ 

    ตามนโยบายและแผน 

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 

    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ 

    ที่ไดรับมอบหมาย 

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 

    การจัดการศกึษา 

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    และการสื่อสาร 

(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  

     หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญช ี

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 

(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย 
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(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญช ีงานพัสดุ 

     และงานบริหารสินทรัพย 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ    

     หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

(ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน  

     และการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(ง) ศึกษา วิเคราะห และดํา เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัต ิ

(ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ 

     การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ 

(ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และ 

     การดําเนินคดีของรัฐ 

(ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  

     หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 

(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐาน 

     วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครแูละบุคลากร 

     ทางการศึกษา 

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

    หรือตางประเทศ 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  

     หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร 

     การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและ 

     การประเมินผลการศึกษา 

(ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

     รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศกึษา 

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

     ของเขตพื้นที่การศกึษา 

(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  

     หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา 

(ข) สงเสริมการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

     และการศกึษาตามอัธยาศัย 

 (ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษา 

     ข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

     สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลอง 

     กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 

(ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด     

เนตรนาร ีผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน  

การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข 

     และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 

(ญ) ประสาน สงเสริมการศกึษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  

     หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(9) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

   (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

 (ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

 (ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

 (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

 (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

 (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

 (ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนากฎหมาย และงาน คดีของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  

 หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(10) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน 

(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

     เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายที่กําหนด 

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

(ง) ดําเนินการอื่นเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา กลุมเครือขายสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุม

อํานวยการ 

กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

กลุม

นโยบาย

และแผน 

กลุมนิเทศตดิตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงาน

การเงินและ

สินทรัพย 

กลุมพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุมสงเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุมกฎหมายและคดี 
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ขอมูลท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเหนือ        ติดตอกับ อําเภอลืออํานาจ อําเภอหัวตะพาน และอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  

อําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร และอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ี

ทิศใต            ติดตอกับ อําเภอสวางวีระวงศ และอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

อําเภอกันทรารมย และอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  อําเภอตาลสุม อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  อําเภอมหาชนะชัย อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร  

อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  
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สถานท่ีตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งอยูเลขที่ 199 ถนนสุรศักดิ์  

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

    โทรศัพท       :  กลุมนโยบายและแผน 086-4652527 

     กลุมอํานวยการ   086-4652532 

 กลุมบริหารงานบุคคล   086-4652529 

     กลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย    086-4652531 

     กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา          086-4652524 

    กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา  086-4652528 

     กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา     086-4652529 

    กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  086-4652527 

 หนวยตรวจสอบภายใน  086-4652534  

   หนาหองผูอํานวยการ   086-4652521, 089-8909556   

  โทรสาร :  0-4524-2320, 0-4524-5031 

  Website :  http://www.ubn1.go.th 
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เขตการปกครอง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด

อุบลราชธานี จํานวน 5 อําเภอ 53 ตําบล 598 หมูบาน เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลตําบล 7 แหง และ

องคการบริหารสวนตําบล 47 แหง  

 

ขอมูลการปกครอง 

ตาราง 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 

เขตการปกครองในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 อําเภอ ดังนี ้

ที ่ อําเภอ ตั้งเมื่อ 

พ.ศ. 

หางจาก

จังหวัด

(กม.) 

เนื้อท่ี        

(ตร.กม.) 

ขอมูลปกครอง 

การปกครอง       

สวนภูมิภาค 

การปกครอง 

สวนทองถิ่น 

ตําบล หมูบาน 
เทศบาลนคร/

ตําบล 
อบต. 

1 เมืองอุบลราชธาน ี 2460 - 406.385 12 155 5 8 

2 เขื่องใน 2460 38 772.819 19 183 2 17 

3 มวงสามสิบ 2460 34 917.537 14 158 1 14 

4 ดอนมดแดง 2539 35 235.000 4 47 - 4 

5 เหลาเสือโกก 2538 23 284.000 4 55 - 4 

รวม - - 2,615.741 53 598 8 47 

 

ขอมูลประชากร 

 ตาราง 2 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกเพศ ดังนี ้

ที ่ อาํเภอ 
ประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 เมืองอุบลราชธานี 167,782 184,675 352,457 

2 เขื่องใน 56,074 56,922 112,996 

3 มวงสามสิบ 44,106 44,240 88,346 

4 ดอนมดแดง 13,799 13,592 27,391 

5 เหลาเสือโกก 14,072 13,839 27,911 

 รวม 295,831 313,268 609,101 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ขอมูลบุคลากร 

ตาราง 3 ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)                                   

ที ่ ประเภทบุคลากร จํานวน 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 1 

2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 

3 ศึกษานิเทศก 17 

4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 41 

5 ผูอํานวยการสถานศึกษา 213 

6 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 17 

7 ขาราชการครู 1,672 

8 ลูกจางประจํา 91 

9 ลูกจางชั่วคราว 199 

10 พนักงานราชการ 48 

11 เจาหนาที่ธุรการ 235 

รวมทั้งสิ้น 2,538 

ที่มา : กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

เครือขายสถานศึกษา  

ตาราง 4 ขอมูลเครือขายสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จํานวน 25 เครือขาย (ขอมูลประธานเครือขาย ณ วันที่ 15 มกราคม 2563) 

ที ่ ชื่อเครือขาย ชื่อเครือขาย ประธานเครือขาย 
โรงเรียนที่เปน 

ประธานเครือขาย 

เลขานุการ 

เครือขาย 

1 เมือง 1 ศรีเมืองอุบล นายสันตพิงศ โนนจันทร มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ นางสนธิยา อารยาวชิานนท 

2 เมือง 2 ไรนอยเมืองอุบล นายนัทธวัฒน พงศโพธิ์เอก บานนาเมือง นายปรีชา สุขศรี 

3 เมือง 3 เซ ชี มูล นายอรุณ พาชอบ บานทาบอ นายเลอไท ไชยกาล 

4 เมือง 4 หนองขอนปะอาว วาที่ ร.ต.อุดม  รวมรักษ บานปะอาว นายสุชาติ ธารารมย 

5 เมือง 5 ขามใหญ 8 นายสุรชาติ สุภักดี บานดามพรา นายนิคม บุงทอง 

6 เมือง 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก นายวีระ  วีระชาติ บานหนองจํานัก นางพรปวีณ ศรีบุดดา 

7 เมือง 7 กุดลาดหวยวังนองหนองกระโสบ นายสมคดิ  ไกรยสทิธิ ์ บานปากหวยวังนอง นายประเสริฐ วงศเสนา 

8 เขื่องใน 1 เขื่องในทาไห นายอรรถพร  สําเภา เขื่องใน (เจริญราษฎร) นางรตนพร หลวงเมือง 

9 เขื่องใน 2 พระธาตุดงใหญ นายปยะ  อุทธสิงห ชุมชนสรางถอสามัคค ี นายไพชยนต บุญสุภา 
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ที ่ ชื่อเครือขาย ชื่อเครือขาย ประธานเครือขาย 
โรงเรียนที่เปน 

ประธานเครือขาย 

เลขานุการ 

เครือขาย 

10 เขื่องใน 3 ฟากชี นายประดิษฐ  จันทรเพ็ง บานทุง นายสงกา ฟองเสียง 

11 เขื่องใน 4 ไทยคอทอง นายขวัญชัย  วงศวานดุสิต ชุมชนกลางแกงสมปอย นายชัยรัตน จิบทอง 

12 เขื่องใน 5 กอกโนนรังกลางใหญ นายนราทิพย  เวชกาล บานนาแกวประชาสรรค นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย 

13 เขื่องใน 6 ศรียางเหลา นายวินิจ ชนะเคราะห บานยางขี้นก นางเคลือวลัย ตลอดพงษ 

14 เขื่องใน 7 กอเอหัวดอน นางสุพรรณี  สุภาพรม บานดงยาง นางบุญฟา ลิ้มวัธนา 

15 เขื่องใน 8 ชีทวนหัวดอน นายอุดมชัย  บุญเอื้อ 
บานเสียม 
(เสียมทองวิทยาคาร) 

นายองอาจ พงษอารีย 

16 มวงสามสิบ 1 ปญญามวงหนองเหลา นายคํานวล  พวงธนะสาร บานโพนเมืองมะทัน นายคมศักย เกงแกว 

17 มวงสามสิบ 2 เกษมสมีา นายสิทธิพร สมสูง บานหนองบัวดอนสมปอย นายถาวร บุญกระจาย 

18 มวงสามสิบ 3 เหลาบกยางโยภาพ นายพิศิษฐ เจริญชัย บานยางโยภาพ นางศรีอุบล ละมูลมอญ 

19 มวงสามสิบ 4 หนองเมืองดุมใหญ นางหนูอาง  สมสมัย บานดมุใหญดงยาง นายปฏิคม พงษบริบูรณ 

20 มวงสามสิบ 5 หนองชางเตย นายพิภพ  บุญปน บานคําเก่ิงหนองจิก นายธนเสฏฐ ดาเหลาธิพัทธ 

21 มวงสามสิบ 6 ไขนกยางสักแพง นายพิทยา จันทรา บานหนองไขนก นายสิทธชิัย สารมาศ 

22 เหลาเสือโกก 1 พยัคฆแดนเหนือเหลาเสือโพนเมือง นายเพ็ชรินทร ศรีสุธรรม บานเหลาเสือโกก นางพิชยา ทาโคตร 

23 เหลาเสือโกก 2 พยัคฆแดนใตแพงใหญหนองบก นายนิวัติชัย สรอยนาค บานแตใหม นางชนากานต ปุสิงห 

24 ดอนมดแดง 1 ดอนมดแดง นางสาวยมนา สายแวว บานยาง นางโฉมวิไล ตั้งเวโรจนสกุล 

25 ดอนมดแดง 2 ทาเมืองเหลาแดง นายสมพร  แกวใส บานสวางโนนสวาง นายรังสรรค บุญสิทธิ ์

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดกําหนด “แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Best Practice UBON 1 : 2023 Model) เพ่ือเปนเครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาจากการมีสวนรวม รวมคิดรวมทํารับรูสูความสําเร็จได และใชเปนแผนที่นําทางในการพัฒนาทุกระดับ

ทั้งหนวยงานและสถานศกึษาใสสังกัดนําไปสูการปฏิบัติในระยะเวลาที่คาดหมายใน ป ค.ศ. 2023 ใหได ดังนี ้

วิสัยทัศน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปนองคกรแหงการเรียนรูสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน มุงสูสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 

1) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) พัฒนาศกัยภาพผูเรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทั้งดานวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
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3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมและเสริมสรางความรับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

4) เสริมสรางศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบและ

สรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

5) สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค (Goal)  

1) ผูเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ

ปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกที่ด ี

2) ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพพรอมกาวสูสากล ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการและมีทักษะการจัดการ

เรียนรูที่หลากหลาย ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลย ี

4) ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนเลิศ 

สวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ และเปนนวัตกร มีภาวะผูนําทางวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

5) สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรูรวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 

และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ  

เปนสถานศึกษานวัตกรรม 

6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ 

เปนองคกรแหงนวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

7) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

8) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 
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คานิยมและวัฒนธรรมองคกร (Values and Corporate Culture)  

UBON1 L SMART D 

U : Unity 

ความเปนเอกภาพ 

B : Balance 

ความสมดุล 

O : Organization 

เปนองคกรตนแบบ 

N : Network 

การสรางเครือขาย 

1 : 1 

ความเปนที่หนึ่ง 

L : Love 

รูรักสามัคค ี

S : Smile 

ยิ้มแยมแจงใส 

M : Morality 

มีจรรยาบรรณคุณธรรม จริยธรรม 

A : Accountability 

ความรับผิดชอบ 

R : Readiness 

พรอมเรียนรูสูมาตรฐาน 

T : Transparency 

โปรงใส ตรวจสอบได 

D : Decentralization 

การกระจายอํานาจ 

 

นโยบาย 

นโยบายที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา 

จุดเนนที่ 1 การสรางโอกาสประชากรในวัยเรียนที่มีอายุ 3 – 15 ป ไดรับการศึกษา 

ทุกคนและเสมอภาค 

จุดเนนที่ 2 การสรางความเขาใจ ความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน 

ภาคเอกชน จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

จุดเนนที่ 3 การเขาถึงสถานศึกษาเพ่ือยกระดับใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคนทุกประเภท ผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ

และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหมีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน 

จุดเนนที่ 4 การบริการทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนผูเรียน และ

สถานศกึษาอยางเหมาะสม เพียงพอ และนักเรียนที่มีกับบริบทของพ้ืนท่ี 

จุดเนนที่ 5 การลดเงื่อนไขทางสภาพแวดลอมที่จะกอใหเกิดปญหาการออกกลางคัน 
 

นโยบายที่ 2 คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

จุดเนนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

จุดเนนที่  2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

สมรรถนะทาง Digital Technology 

จุดเนนท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหสามารถตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเปาหมายเชิงกลยุทธ 
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นโยบายที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

จุดเนนท่ี 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

จุดเนนที่ 2 การสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม

เขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

จุดเนนท่ี 3 การยกระดับการบริหารของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจาย

อํานาจ 4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษา 

ตามบริบทของพ้ืนที่ 

จุดเนนที่ 4 การนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสถานศกึษาอยางเปนระบบ 

จุดเนนที่ 5 พัฒนาสูความเปนเลิศ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 

นโยบายที่ 4 ความปลอดภัย 

กลยุทธที่ 4 การสงเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

จุดเนนที่ 1 จัดระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม 

ของครู ผูปกครอง เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

จุดเนนที่  2 มาตรการรักษาความปลอดภัยการปองกันและแกไขปญหาของ

สถานศึกษา 

จุดเนนท่ี 3 การเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  

ที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน 

จุดเนนท่ี 4 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานการรักษา

ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 

นโยบายที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

กลยุทธที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

จุดเนนท่ี 1 การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหาร

จัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูความยั่งยืน 

จุดเนนที่ 2 การสงเสริม สนับสนุน การประเมิน ประกวด แขงขันสถานศึกษา  

เพ่ือความเปนเลิศทุกระดับ 

จุดเนนที่  3 การยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแกสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลจาก 

การประเมิน ประกวดแขงขันทุกระดับ 

  



สวนที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปนหนวยงานที่ มีภาร กิจ 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอเข่ืองใน 

อําเภอมวงสามสิบ อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก ตามภารกิจมีสถานศึกษาที่ตองรับผิดชอบ

จํานวน 248 แหง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 

2.1 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จํานวนตามประเภท ปการศึกษา 2562 

ตาราง 5 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตามประเภทสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ อําเภอ 
ประเภทสถานศึกษา 

ทั้งหมด ขนาดเล็ก ขยายโอกาส 
1 เมืองอุบลราชธานี 61 34 20 
2 เขื่องใน 76 57 15 
3 มวงสามสิบ 69 54 16 
4 ดอนมดแดง 17 9 3 
5 เหลาเสือโกก 25 21 2 

รวม 248 175 56 
 

2.2 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษาที่จัดสอน ปการศึกษา 2562 

ตาราง 6 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามระดับการศึกษาที่จัดการสอน ปการศกึษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที่ ระดับการศึกษาที่จัดสอน 
สถานศึกษา (แหง) จําแนกตามอําเภอ 

รวม 
คิดเปน 

รอยละ เมืองอุบลราชธานี เขื่องใน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เหลาเสือโกก 

1.  อนุบาล – ประถมศึกษา 37 30 48 14 17 146 58.87 

2.  อนุบาล – ม.ตน 19 14 15 3 2 53 21.37 

3.  อนุบาล – ม.ปลาย 1 0 0 0 0 1 0.40 

4.  ประถมศึกษา 4 31 5 0 6 46 18.55 

5.  ประถม – ม.ตน 0 1 1 0 0 2 0.81 

6.  ประถม – ม.ปลาย 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 61 76 69 17 25 248 100 

จากตาราง 6 พบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จํานวน 248 แหง เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาที่จัดการสอน ปรากฏวามีสถานศึกษาที่จัดการสอนระดับ
อนุบาล – ประถมศึกษา มากที่สุด จํานวน 146 แหง คิดเปนรอยละ 58.87 ของสถานศึกษาท้ังหมด รองลงมา
ไดแก เปดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 53 แหง คิดเปนรอยละ 21.37 ของสถานศึกษาทั้งหมด  
และสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย นอยที่สุด จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.40 
ของสถานศึกษาทั้งหมด (ไมมีสถานศกึษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศกึษาตอนปลาย) 
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2.3 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

ตาราง 7 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

ขนาดสถานศึกษา มีจํานวนนักเรียน (คน) จํานวนสถานศึกษา (แหง) คิดเปนรอยละ 

1 ไมเกิน 120 คน 175 70.57 

2 121 – 200 46 18.55 

3 201 – 300 16 6.45 

4 301 – 499 4 1.61 

5 500 – 1,499 2 0.81 

6 1,500 – 2,499 4 1.61 

7 2,500 คนขึ้นไป 1 0.40 

รวม 248 100 

จากตาราง 7 พบวา สถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

รวมท้ังสิ้น จํานวน 248 แหง เมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวามีสถานศึกษาท่ีขนาดท่ี 1 (มีนักเรียน 

ไมเกิน 120 คน) มากที่สุด จํานวน 175 แหง คิดเปนรอยละ 70.57 รองลงมาสถานศึกษาขนาดที่ 2 (มีนักเรียน 

121 – 200 คน) จํานวน 46 แหง คิดเปนรอยละ 18.55 และมีสถานศึกษาที่มีขนาดที่ 7 (มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 

นอยที่สุด จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.40  

 

2.4 จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด จําแนกเปนอาํเภอ ปการศึกษา 2562 

ตาราง 8 จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามอําเภอ ปการศกึษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

จากตาราง 8 พบวา จากสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 248 แหง เปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 175 แหง คิดเปนรอยละ 70.56 ของ

สถานศึกษาทั้งหมด  เมื่อจําแนกตามอําเภอ พบวา อําเภอเหลาเสือโกก มีสถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด 

จํานวน 21 แหง คิดเปนรอยละ 84 ของสถานศึกษาทั้งหมดในอําเภอ รองลงมาไดแก อําเภอมวงสามสิบ 

จํานวน 54 แหง คิดเปนรอยละ 78.26 ของสถานศึกษาทั้งหมดในอําเภอ และอําเภอดอนมดแดง มีสถานศึกษา

ขนาดเล็กนอยท่ีสุด จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 52.94 ของสถานศกึษาทั้งหมดในอําเภอ 

ที ่ อําเภอ สถานศึกษาทั้งหมด สถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 
1. เมืองอุบลราชธานี 61 34 55.74 
2. เขื่องใน 76 57 75 
3. มวงสามสิบ 69 54 78.26 
4. ดอนมดแดง 17 9 52.94 
5. เหลาเสือโกก 25 21 84 

รวม 248 175 70.56 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกตามอําเภอ (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ อาํเภอ 
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

1.  เมืองอุบลราชธานี 61 32 34 34 

2.  เขื่องใน 76 59 56 57 

3.  มวงสามสิบ 69 55 55 54 

4.  ดอนมดแดง 17 9 10 9 

5.  เหลาเสือโกก 25 20 21 21 

รวม 248 175 176 175 

คิดเปนรอยละ 70.28 70.97 70.56 

จากตาราง 9 พบวา จากสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้น จํานวน 248 แหง มีสถานศึกษาขนาดเล็กในปการศึกษา 2561 มากที่สุด  
จํานวน 176 แหง คิดเปนรอยละ 70.97 และในปการศึกษา 2560 กับปการศึกษา2562 มีสถานศึกษาขนาดเล็ก
จํานวนเทากัน คือ 175 แหง คิดเปนรอยละ 70.28 และ70.56 ตามลําดับ 

2.5 จํานวนสถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระยะทางจากเขตพื้นที่ถึงสถานศึกษา 

ตาราง 10 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

จําแนกตามระยะทาง จากเขตพ้ืนที่ถึงสถานศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ ระยะทาง จํานวนสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 

1. นอยกวา 5 กิโลเมตร 6 2.49 

2.  5 – 10 กิโลเมตร 13 5.39 

3.  11 – 20 กิโลเมตร 28 11.62 

4.  21 – 30 กิโลเมตร 54 22.41 

5.  31 – 40 กิโลเมตร 46 19.09 

6.  มากกวา 40 กิโลเมตร 94 39 

7.  * ไมมีระยะทางเนื่องจากโรงเรียนยุบเลิก 7 - 

รวม 248 100 

 จากตาราง 10 พบวา สถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
รวมทั้งสิ้น จํานวน 248 แหง มีสถานศึกษาที่มีระยะทางจาก สพป. ถึง สถานศึกษา มากกวา 40 กิโลเมตร  
มากท่ีสุด จํานวน 94 แหง คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือระยะทาง 21 – 30 กิโลเมตร จํานวน 54 แหง  
คิดเปนรอยละ 22.41 และมีสถานศึกษาที่มีระยะทางจาก สพป. ถึงสถานศึกษา นอยกวา 5 กิโลเมตร นอยที่สุด 
จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 2.49 

 หมายเหตุ  :  * โรงเรี ยนยุบเลิกตามประกาศสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี  เขต 1  
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานนาใต โรงเรียนบานอน 
โรงเรียนบานหนองยาง โรงเรียนบานแคกลางหงส โรงเรียนบานหนองไฮวทิยา โรงเรียนบานวังถํ้า และโรงเรียนบานหนองผํา 



สวนที่ 3 

ขอมูลนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองอุบลราชธานี  

อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวงสามสิบ อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก มีนักเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 33,734 คน ครูผูสอน จํานวน 2,797 คน 
  

ครูผูสอน นักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562 

ตาราง 11 อัตราสวนครูตอนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ อําเภอ ครูผูสอน นักเรียน ครู : นักเรียน 

1.  เมืองอุบลราชธาน ี 1,067 15,942 1:15 

2.  เข่ืองใน 738 7,786 1:11 

3.  มวงสามสิบ 621 6,041 1:10 

4.  ดอนมดแดง 164 2,083 1:13 

5.  เหลาเสือโกก 207 1,882 1:9 

รวม 2,797 33,734 1:12 

จากตาราง 11 พบวา นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

รวมทั้งสิ้น 33,734 คน ครูผูสอน 2,797 คน คิดเปนอัตราสวนครูตอนักเรียน 1:12 เมื่อจําแนกตามอําเภอ 

ปรากฏวาอําเภอเมืองอุบลราชธานี มีอัตราสวนครูตอนักเรียนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวนครูตอนักเรียน 1:15 

รองลงมาอําเภอดอนมดแดง มีอัตราสวนครูตอนักเรียน 1:13 โดยอําเภอเหลาเสือโกก มีอัตราสวนครู 

ตอนักเรียนนอยที่สุด คิดเปนอัตราสวนครูตอนักเรียน 1:9 
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3.1 จํานวนหองเรียน นักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2562 

ตาราง 12 อัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ อําเภอ หองเรียน นักเรียน หองเรียน : นักเรียน 

1.  เมืองอุบลราชธานี 765 15,942 1:21 

2.  เขื่องใน 594 7,786 1:13 

3.  มวงสามสิบ 600 6,041 1:10 

4.  ดอนมดแดง 159 2,083 1:13 

5.  เหลาเสือโกก 197 1,882 1:10 

รวม 2,315 33,734 1:15 

จากตาราง 12 พบวา นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

รวมทั้งสิ้น 33,734 คน หองเรียน จํานวน 2,315 หอง คิดเปนอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน 1:15 เมื่อจําแนก

ตามอําเภอ ปรากฏวาอําเภอเมืองอุบลราชธานี มีอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียนมากที่สุด คิดเปนอัตราสวน

หองเรียนตอนักเรียน 1:21 รองลงมาอําเภอเขื่องใน กับอําเภอดอนมดแดง มีอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน  

คิดเปนอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน 1:13 และอําเภอมวงสามสิบ กับอําเภอเหลาเสือโกก มีอัตราสวน

หองเรียนตอนักเรียนนอยที่สุด คิดเปนอัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน 1:10 

 

3.2 จํานวนนักเรียนแยกเพศในสงักัด ปการศึกษา 2562 

ตาราง 13 รอยละของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จําแนกตามเพศ ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนนักเรียน 

รวม คิดเปนรอยละ 
ชาย หญิง 

1.  เมืองอุบลราชธานี 8,176 7,766 15,942 47.26 

2.  เขื่องใน 3,995 3,791 7,786 23.08 

3.  มวงสามสิบ 3,095 2,946 6,041 17.91 

4.  ดอนมดแดง 1,093 990 2,083 6.17 

5.  เหลาเสือโกก 995 887 1,882 5.58 

รวม 17,354 16,380 33,734 100 

คิดเปนรอยละ 51.44 48.56 100 

จากตาราง 13 พบวา นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

รวมทั้ งสิ้น จํานวน 33,734 คน เมื่อจําแนกตามเพศ ปรากฏวาเปนเพศชาย จํานวน 17,354 คน  

คิดเปนรอยละ 51.44 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และเพศหญิง จํานวน 16,380 คน คิดเปนรอยละ 48.56  

ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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3.3 จํานวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร แยกชวงอายุในสังกัด 

ตาราง 14 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอายุ และอําเภอ ดังนี ้

อายุ 
อําเภอ 

รวมทั้งสิ้น 
เมืองอบุลราชธานี เขื่องใน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เหลาเสือโกก 

นอยกวา 1 ป 889 774 678 249 254 2,844 

1 ป 986 933 751 261 308 3,239 

2 ป 989 956 792 304 306 3,347 

3 ป 999 962 794 275 317 3,347 

4 ป 977 953 832 338 292 3,392 

5 ป 1,031 1,075 797 305 350 3,558 

6 ป 1,050 1,195 943 325 343 3,856 

7 ป 1,091 1,150 930 343 356 3,870 

8 ป 983 1,077 874 331 356 3,621 

9 ป 1,062 1,156 882 344 344 3,788 

10 ป 1,078 1,092 875 297 343 3,685 

11 ป 1,092 1,221 967 326 353 3,959 

12 ป 1,086 1,058 916 330 330 3,720 

13 ป 1,116 1,145 1,017 324 377 3,979 

14 ป 1,059 1,165 916 373 370 3,883 

15 ป 1,074 1,078 944 356 340 3,792 

16 ป 1,152 1,188 974 377 368 4,059 

17 ป 1,106 1,177 1,023 374 338 4,018 

18 ป 1,178 1,239 1,063 345 387 4,212 

รวมทั้งหมด 19,998 20,594 16,968 6,177 6,432 70,169 

ที่มา http://www.dopa.go.th กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ ธันวาคม 2561 
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3.4 จํานวนนักเรียนในสังกัด จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2562 

ตาราง 15 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

จําแนกตามอําเภอ และระดับชั้น ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

จากตาราง 15 พบวา นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจํานวน 33,734 คน เมื่อจําแนกตามระดับชั้นปรากฏวานักเรียน 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มากที่สุด จํานวน 4,157 คน รองลงมาไดแกระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

จํานวน 4,137 คน และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นอยที่สุด จํานวน 41 คน  

ระดบัชั้น 
อําเภอ 

รวม 
เมืองอุบลราชธาน ี เขื่องใน มวงสามสิบ ดอนมดแดง เหลาเสือโกก 

อนุบาล 1 404 52 72 70 24 622 

อนุบาล 2 1,151 416 502 199 135 2,403 

อนุบาล 3 1,347 579 595 208 185 2,914 

รวมกอนประถมศกึษา 2,902 1,047 1,169 477 344 5,939 

ป.1 1,851 1,075 662 224 230 4,042 

ป.2 1,907 1,040 730 223 237 4,137 

ป.3 1,816 907 633 238 229 3,823 

ป.4 1,956 985 632 223 226 4,022 

ป.5 1,922 976 675 225 208 4,006 

ป.6 1,933 1,053 708 234 229 4,157 

รวมประถมศึกษา 11,385 6,036 4,040 1,367 1,359 24,187 

ม.1 526 213 265 75 55 1,134 

ม.2 487 249 265 76 67 1,144 

ม.3 471 241 302 88 57 1,159 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 1,484 703 832 239 179 3,437 

ม.4 72 0 0 0 0 72 

ม.5 58 0 0 0 0 58 

ม.6 41 0 0 0 0 41 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 171 0 0 0 0 171 

รวม 15,942 7,786 6,041 2,083 1,882 33,734 
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3.5 เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2560 – 2562 

ตาราง 16 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

จําแนกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 

อนุบาล 1 337 590 622 

อนุบาล 2 2,843 2,499 2,403 

อนุบาล 3 3,199 3,287 2,914 

รวมกอนประถมศึกษา 6,379 6,376 5,939 

ป.1 3,806 4,074 4,042 

ป.2 3,985 3,808 4,137 

ป.3 4,046 4,012 3,823 

ป.4 4,157 4,042 4,022 

ป.5 4,238 4,168 4,006 

ป.6 4,480 4,244 4,157 

รวมประถมศึกษา 24,712 24,348 24,187 

ม.1 1,242 1,185 1,134 

ม.2 1,170 1,209 1,144 

ม.3 1,134 1,137 1,159 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 3,546 3,531 3,437 

ม.4 49 53 72 

ม.5 17 44 58 

ม.6 17 14 41 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 83 111 171 

รวม 34,720 34,366 33,734 

จากตาราง 16 พบวา เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ระหวางปการศึกษา 2560 – 2562 ปรากฏวา นักเรียนปการศึกษา 2560 มากที่สุด  

รวมท้ังสิ้น 34,720 คน รองลงมาคือปการศึกษา 2561 จํานวน 34,366 คน และปการศึกษา 2562  

มีนักเรียนนอยที่สุด จํานวน 33,734 คน แนวโนมจํานวนนักเรียนมีอัตราลดลงในแตละป  
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3.6 นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนท่ีอยูหางโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร ปการศึกษา 2562 

ตาราง 17 รอยละของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนที่อยูหางโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามวิธีการเดินทางและระดับการศึกษา  

ปการศึกษา 2562  

ที ่ ระดับการศึกษา 
วิธีการเดินทาง คิดเปน

รอยละ เดนิเทา เสียคาโดยสาร ไมเสียคาโดยสาร จักรยานยืมเรียน รวม 

1.  กอนประถมศึกษา 73 1,485 280 1 1,839 17.48 

2.  ประถมศึกษา 199 5,177 2,233 5 7,614 72.38 

3.  มัธยมศึกษาตอนตน 65 410 495 3 973 9.25 

4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 27 65 0 94 0.89 

รวม 339 7,099 3,073 9 10,520 100 

คิดเปนรอยละ 3.22 67.48 29.21 0.09 100 

จากตาราง 17 พบวา นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่อยูหางโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร ทั้งหมดใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 10,520 คน เมื่อจําแนกตาม

วิธีการเดินทาง ปรากฏวาเดินทางโดยเสียคาโดยสารมากท่ีสุด จํานวน 7,099 คน คิดเปนรอยละ 67.48 

รองลงมาไดแก เดินทางโดยไมเสียคาโดยสาร จํานวน 3,073 คน คิดเปนรอยละ 29.21 และการเดินทางโดย

จักรยานยืมเรียนนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 0.09  

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับประถมศึกษามีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนที่อยู

หางเกิน 3 กิโลเมตร มากที่สุด จํานวน 7,614 คน คิดเปนรอยละ 72.38 รองลงมาไดแก ระดับกอน

ประถมศึกษา จํานวน 1,839 คน คิดเปนรอยละ 17.48 และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนในเขตพื้นท่ี

บริการของโรงเรียนที่อยูหางโรงเรียนเกิน 3 กิโลเมตร นอยที่สุด จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 0.89 
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3.7 จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงเทียบเกณฑมาตรฐาน ปการศึกษา 2562 

ตาราง 18 รอยละจํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงเทียบเกณฑมาตรฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2562 

ที ่ ประเภท 
ระดับการศึกษา 

รวม 
กอนประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย 

นักเรียนทั้งหมด 5,939 24,187 3,437 171 33,734 

1.  น้ําหนักอยูในเกณฑ 4,293 17,323 2,424 122 24,162 

2.  สวนสูงอยูในเกณฑ 4,763 19,440 2,750 135 27,088 

3.  น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 3,741 15,422 2,111 103 21,377 

4.  น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 972 2,498 261 10 3,741 

5.  สวนสูงต่ํากวาเกณฑ 573 1,841 180 1 2,595 

6.  น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ 336 1,029 106 1 1,472 

7.  น้ําหนักสูงกวาเกณฑ 674 4,366 752 39 5,831 

8.  สวนสูงสูงกวาเกณฑ 603 2,906 507 35 4,051 

9.  น้ําหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 266 1,782 264 16 2,328 

 จากตาราง 18 พบวา นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

จํานวน 33,734 คน มีนักเรียนที่น้ําหนักอยูในเกณฑ จํานวน 24,162 คน สวนสูงอยูในเกณฑ จํานวน 27,088 คน 

และมีนักเรียนที่น้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ จํานวน 21,377 คน 

 เมื่อจําแนกตามประเภทนักเรียนท่ีมีน้ําหนักและสวนสูงไมอยูในเกณฑ ปรากฏวา ประเภทน้ําหนักสูงกวาเกณฑ 

มากที่สุด จํานวน 5,831 คน รองลงมาไดแกประเภทสวนสูงสูงกวาเกณฑ จํานวน 4,051 คน และประเภท

น้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ นอยที่สุด จํานวน 1,472 คน 
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3.8 นักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน ปการศึกษา 2562 

ตาราง 19 จํานวนนักเรียนท่ีขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2562 

ที ่ ระดับการศึกษา 

นักเรียนขาดแคลน 
นักเรียน 

ขาดแคลน

ทั้งหมด 

เครื่องแบบ

นักเรียน 
เครื่องเขียน 

แบบเรียน 

(หนังสือยืมเรียน) 

อาหาร

กลางวัน 

ขาดแคลน 3 

รายการหรือ

มากกวา 

1.  กอนประถมศกึษา 2,207 2,097 2,061 2,040 1,870 2,008 

2.  ประถมศึกษา 8,752 8,298 8,131 7,961 7,558 7,793 

3.  มัธยมศกึษาตอนตน 2,323 2,191 2,214 2,139 2,088 2,093 

4.  มัธยมศกึษาตอนปลาย 147 144 145 146 146 145 

รวม 13,429 12,730 12,551 12,286 11,662 12,039 

 จากตาราง 19 พบวา นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ที่ขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน และอาหารกลางวัน รวมทั้งสิ้น จํานวน 13,429 คน 

เมื่อจําแนกตามประเภทปรากฏวาขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียนมากที่สุด จํานวน 12,730 คน รองลงมาไดแก

ขาดแคลนเครื่องเขียน จํานวน 12,551 คน และขาดแคลนอาหารกลางวันนอยที่สุด จํานวน 11,662 คน 

 

3.9 อัตราการออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ตาราง 20 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามสาเหตุ ปการศึกษา 2561 

จากตาราง 20 พบวา อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 16 คน เมื่อจําแนกตามสาเหตุปรากฏวาสาเหตุ

มีปญหาครอบครัวมากที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 68.75  

ที ่ สาเหต ุ ออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 

1. มีปญหาในการปรับตัว 2 12.50 

2. สมรส 1 6.25 

3. ตองคดี/ถูกจับ 0 0 

4. เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 0 0 

5. หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 

6. อพยพตามผูปกครอง 2 12.50 

7. ฐานะยากจน 0 0 

8. มีปญหาครอบครัว 11 68.75 

9. อายุนอกเกณฑ 0 0 

รวม 16 100 
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ตาราง 21 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ที ่ ระดับชั้น นักเรียนปการศึกษา 2561 ออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 

1. กอนประถมศกึษา 6,376 0 0 

2. ประถมศึกษา 24,348 2 0.01 

3. มัธยมศกึษาตอนตน 3,531 14 0.40 

4. มัธยมศกึษาตอนปลาย 111 0 0 

รวม 34,366 16 0.05 

จากตาราง 21 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ปการศึกษา 2561 รวมท้ังสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 0.05 ของนักเรียนทั้งหมด เม่ือจําแนก

ระดับการศึกษา ปรากฏวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 0.40  

ของนักเรียนทั้งหมดในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมาไดแกระดับประถมศึกษา จํานวน 2 คน  

คิดเปนรอยละ 0.01 ของนักเรียนทั้งหมดในระดับประถมศึกษา และระดับกอนประถมศึกษากับระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายไมมีอัตราการออกกลางคัน  

 

3.10 อัตราการเรียนจบ ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา 2561 

ตาราง 22 อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2561 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนนักเรียน ชั้น ป.6 

สิ้นปการศึกษา 2561 

จํานวนนักเรียน เรียนจบ 

ชั้น ป.6 ป 2561 
คิดเปนรอยละ 

1.  เมืองอุบลราชธานี 2,047 2,045 99.90 

2.  เขื่องใน 966 965 99.90 

3.  มวงสามสิบ 764 764 100 

4.  ดอนมดแดง 221 221 100 

5.  เหลาเสือโกก 238 238 100 

รวม 4,236 4,233 99.93 

จากตาราง 22 พบวาอัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมคดิเปนรอยละ 99.93 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งหมด 

เมื่อ จําแนกเปนอําเภอ ปรากฏวาอําเภอมวงสามสิบ อําเภอดอนมดแดง และอําเภอเหลาเสือโกก  

มีอัตราเรียบจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคืออําเภอเมืองอุบลราชธานี  

กับ อําเภอเข่ืองใน มีอัตราเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทากัน คิดเปนรอยละ 99.90 
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ตาราง 23 อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2561 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนนักเรียน ชั้น ม.3 

สิ้นปการศึกษา 2561 

จํานวนนักเรียน เรียนจบ 

ชั้น ม.3 ป 2561 
คิดเปนรอยละ 

1.  เมืองอุบลราชธานี 436 429 98.39 

2.  เขื่องใน 223 220 98.65 

3.  มวงสามสิบ 305 299 98.03 

4.  ดอนมดแดง 91 88 96.70 

5.  เหลาเสือโกก 60 59 98.33 

รวม 1,115 1,095 98.21 

จากตาราง 23 พบวา อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมคิดเปนรอยละ 98.21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ทั้งหมด เมื่อจําแนกเปนอําเภอ ปรากฏวา อําเภอเข่ืองในมีอัตราเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มากที่สุด  

คิดเปนรอยละ 98.65 รองลงมาคือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 98.39 และอําเภอดอนมดแดง 

มีอัตราการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 96.70 

 

ตาราง 24 อัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตามอําเภอ ปการศึกษา 2561 

ที ่ อําเภอ 
จํานวนนักเรียน ชั้น ม.6 

สิ้นปการศึกษา 2561 

จํานวนนักเรียน เรียนจบ 

ชั้น ม.6 ป 2561 
คิดเปนรอยละ 

1. เมืองอุบลราชธานี 14 14 100 

2.  เขื่องใน 0 0 0 

3.  มวงสามสิบ 0 0 0 

4.  ดอนมดแดง 0 0 0 

5.  เหลาเสือโกก 0 0 0 

รวม 14 14 100 

จากตาราง 24 พบวาอัตราการเรียนจบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมคิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งหมด  

เมื่อจําแนกเปนอําเภอ ปรากฏวามีเพียงอําเภอเมืองอุบลราชธานีที่เปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

และมีอัตราการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 100 
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3.11 จํานวนนักเรียนที่เรียนตอ ชั้น ม.1 ม.4 และระดับอดุมศึกษา ปการศึกษา 2562 

ตาราง 25 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ศึกษาตอจําแนกตามประเภท 

ที ่ ประเภท 
จังหวัดเดมิ 

สพท.เดิม 

จังหวัดเดมิ 

ตาง สพท.  
ตางจังหวัด  กทม.  

จังหวัดเดมิ 

ตางสังกัด 

ตางจังหวัด 

ตางสังกัด  

1 โรงเรียนเดิม 873 0 0 0 0 0 

2 โรงเรียนอ่ืน สังกัด สพฐ. 1,319 1,093 60 17 363 31 

3 โรงเรียนสังกัดเอกชน 75 17 0 8 95 3 

4 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญ 
1 1 1 0 17 2 

5 กศน. 0 1 0 0 4 0 

6 โรงเรียนอ่ืน สังกัด อบจ. 0 19 0 1 50 5 

7 อ่ืน ๆ 19 1 8 10 124 15 

รวม 2,287 1,132 69 36 653 56 

 จากตาราง 25 พบวาจํานวนนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาตอในจังหวัดเดิม สพท.เดิม จํานวน 2,287 คน ศึกษาตอในจังหวัดเดิม ตาง สพท. 

จํานวน 1,132 คน ศึกษาตอในจังหวัดเดิมตางสังกัด จํานวน 653 คน ศึกษาตอในตางจังหวัด จํานวน 69 คน 

ศึกษาตอตางจังหวัดตางสังกัด จํานวน 56 คน และศึกษาตอที่ กทม. จํานวน 36 คน  
 

ตาราง 26 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ศึกษาตอ/ไมศึกษาตอ จําแนกตามประเภท  

ที ่ ประเภท ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวม ม.3 

1 ศึกษาตอ ม.4 โรงเรยีนเดมิ 19 22 41 

2 ศึกษาตอ ม.4 โรงศกึษาอื่น ในจังหวัดเดมิ 121 215 336 

3 ศึกษาตอ ม.4 โรงศกึษาอื่น ในตางจังหวัด 10 10 20 

4 ศึกษาตอ ม.4 โรงศกึษาอื่น ใน กทม. 0 4 4 

5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 266 147 413 

6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 35 32 67 

7 ศึกษาตอสถาบันอ่ืน ๆ 97 34 131 

8 ไมศึกษาตอ ทํางานภาคอุตสาหกรรม 6 2 8 

9 ไมศึกษาตอ ทํางานภาคการเกษตร 12 3 15 

10 ไมศึกษาตอ ทํางานการประมง 0 0 0 

11 ไมศึกษาตอ ทํางานคาขาย ธุรกิจ 4 1 5 

12 ไมศึกษาตอ ทํางานบริการ 4 0 4 

13 ไมศึกษาตอ ทํางานรับจางทั่วไป 14 1 15 

14 ไมศึกษาตอ ทํางานอ่ืน ๆ 24 9 33 

15 บวชในศาสนา 2 0 2 

16 ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 1 0 1 

17 อ่ืนๆ 0 0 0 

นักเรียนจบท้ังหมด 615 480 1,095 
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 จากตาราง 26 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาตอประเภทสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลมากที่สุด จํานวน 413 คน 

รองลงมาศึกษาตอประเภทมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงศึกษาอ่ืน ในจังหวัดเดิม จํานวน 336 คน และไมประกอบ

อาชีพและไมศึกษาตอ จํานวน 1 คน 

 

ตาราง 27 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ศึกษาตอ/ไมศึกษาตอ จําแนกตามประเภท  

ที ่ ประเภท ม.6 ชาย ม.6 หญงิ รวม ม.6 

1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 0 2 2 

2 มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ 0 0 0 

3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 0 0 0 

4 สถาบันอาชีวศกึษาของรัฐบาล 2 4 6 

5 สถาบันอาชีวศกึษาของเอกชน 0 0 0 

6 สถาบันพยาบาล 0 0 0 

7 สถาบันทหาร 0 0 0 

8 สถาบันตํารวจ 0 0 0 

9 สถาบันอื่น ๆ 0 0 0 

10 รับราชการ 0 0 0 

11 ทํางานรัฐวิสาหกิจ 0 0 0 

12 ภาคอุตสาหกรรม 0 0 0 

13 ภาคการเกษตร 0 0 0 

14 การประมง 0 0 0 

15 คาขาย ธุรกิจ 1 5 6 

16 งานบริการ 0 0 0 

17 รับจางท่ัวไป 0 0 0 

18 บวชในศาสนา 0 0 0 

19 ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 0 0 0 

20 อ่ืน ๆ 0 0 0 

นักเรียนจบทั้งหมด 3 11 14 

 จากตาราง 27 จํานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาตอประเภทสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และประกอบอาชีพคาขาย 

ธุรกิจ มากที่สุดเทากัน จํานวน 6 คน รองลงมาศึกษาตอประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 2 คน 
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3.12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตาราง 28 คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ทักษะที่ประเมิน ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ดานความสามารถทางภาษา 47.33 49.16 53.85 

ดานคํานวณ 40.28 36.22 49.26 

ดานการใชเหตุผล 48.59 51.38 48.10 

รวม 3 ดาน 45.40 45.59 50.41 

 ตาราง 29 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 2559 – 2561 รายงานคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

กลุมสาระ 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพป.อบ.1 

ป 59 ป 60 ป 61 
เปรียบเทียบ  

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 
ป 59 ป 60 ป 61 

เปรียบเทียบ   

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 
ป 59 ป 60 ป 61 

เปรียบเทียบ  

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 

เปรียบเทียบ 

กับ ประเทศ 

เปรียบเทียบ 

กับ สพฐ. 

ภาษาไทย 52.98 46.58 59.90 -6.40 9.32 51.88 45.29 54.61 -6.59 9.32 53.39 45.05 55.53 -8.34 10.4 -0.37 0.92 

คณิตศาสตร 40.47 37.12 37.50 -3.35 0.38 38.76 35.55 35.65 -3.21 0.10 41.94 37.23 39.32 -4.71 2.09 1.82 3.67 

วิทยาศาสตร 41.22 39.12 39.93 -2.10 0.81 40.27 38.13 38.83 -2.14 0.70 41.48 38.66 39.80 -2.82 1.14 -0.13 0.97 

ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
34.59 36.34 39.24 1.75 2.90 31.11 32.73 35.47 1.62 2.74 33.23 35.14 38.13 1.91 2.99 -1.11 2.66 

เฉลี่ยทุกกลุมสาระ

การเรยีนรู 
42.32 39.79 43.14 -2.53 3.35 40.51 37.93 41.14 -2.58 3.22 42.51 39.02 43.20 -3.49 4.18 0.05 2.06 
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 ตาราง 30 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบ            

ปการศึกษา 2559 – 2561 รายงานคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

กลุมสาระ 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพป.อบ.1 

ป 59 ป 60 ป 61 
เปรยีบเทียบ  

ป 59-60 

เปรยีบเทียบ 

ป 60-61 
ป 59 ป 60 ป 61 

เปรยีบเทียบ   

ป 59-60 

เปรยีบเทียบ  

ป 60-61 
ป 59 ป 60 ป 61 

เปรยีบเทียบ  

ป 59-60 

เปรยีบเทียบ  

ป 60-61 

เปรยีบเทียบ 

กับ ประเทศ 

เปรยีบเทียบ 

กับ สพฐ. 

ภาษาไทย 46.36 48.29 54.42 1.93 6.13 46.81 48.77 55.04 1.96 6.27 42.44 42.69 48.15 0.25 5.46 -6.27 -6.89 

คณิตศาสตร 29.31 26.30 30.04 -3.01 3.74 29.53 26.55 30.28 -2.98 3.73 23.84 20.15 24.23 -3.69 4.08 -5.81 -6.05 

วิทยาศาสตร 34.99 32.28 36.10 -2.71 3.82 35.12 32.47 36.43 -2.65 3.96 31.63 28.84 32.40 -2.79 3.56 -3.70 -4.03 

ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
31.80 30.45 29.45 -1.35 -1.00 31.39 30.14 29.10 -1.25 -1.04 27.46 26.73 26.09 -0.73 -0.64 -3.36 -3.01 

เฉลี่ยทุกกลุมสาระ

การเรยีนรู 
35.62 34.33 37.50 -1.29 3.17 35.71 34.48 37.71 -1.23 3.23 31.34 29.60 32.72 -1.74 3.115 -4.79 -5.00 
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 ตาราง 31 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบ 

ปการศึกษา 2559 – 2561 รายงานคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

กลุมสาระ 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพป.อบ.1 สพป.อบ.1 

ป 59 ป 60 ป 61 
เปรียบเทียบ  

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 
ป 59 ป 60 ป 61 

เปรียบเทียบ  

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 
ป 59 ป 60 ป 61 

เปรียบเทียบ  

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 

เปรียบเทียบ  

กับ 

ประเทศ 

เปรียบเทียบ  

กับ  

สพฐ. 

ภาษาไทย 46.36 48.29 54.42 1.93 6.13 46.81 48.77 55.04 1.96 6.27 42.44 42.69 48.15 0.25 5.46 -6.27 -6.89 

คณิตศาสตร 29.31 26.30 30.04 -3.01 3.74 29.53 26.55 30.28 -2.98 3.73 23.84 20.15 24.23 -3.69 4.08 -5.81 -6.05 

วิทยาศาสตร 34.99 32.28 36.10 -2.71 3.82 35.12 32.47 36.43 -2.65 3.96 31.63 28.84 32.40 -2.79 3.56 -3.70 -4.03 

ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
31.80 30.45 29.45 -1.35 -1.00 31.39 30.14 29.10 -1.25 -1.04 27.46 26.73 26.09 -0.73 -0.64 -3.36 -3.01 

เฉลี่ยทุกกลุมสาระ

การเรยีนรู 
35.62 34.33 37.50 -1.29 3.17 35.71 34.48 37.71 -1.23 3.23 31.34 29.60 32.72 -1.74 3.115 -4.79 -5.00 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 เปรียบเทียบปการศกึษา 2559 – 2561 

 ตาราง 32 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 

กลุมสาระ 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพป.อบ.1 

ป 59 ป 60 ป 61 ป 59 ป 60 ป 61 ป 59 ป 60 ป 61 
เปรียบเทียบ  

ป 59-60 

เปรียบเทียบ  

ป 60-61 

เปรียบเทียบ 

กับ ประเทศ 

ป 61 

เปรียบเทียบ 

กับ สพฐ. 

ป 61 

ภาษาไทย 52.29 49.25 47.31 53.09 50.07 48.16 44.94 40.93 42.75 -4.01 1.82 -4.56 -5.41 

คณิตศาสตร 24.88 24.53 30.72 24.90 24.64 31.04 21.91 14.26 22.08 -7.65 7.82 -8.64 -8.96 

วิทยาศาสตร 31.62 29.37 30.51 31.77 29.48 30.75 26.82 23.11 22.30 -3.71 -0.81 -8.21 -8.45 

ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
27.76 28.31 31.41 27.35 27.91 31.15 21.62 21.76 22.08 0.14 0.32 -9.33 -9.07 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
35.89 34.70 35.16 36.17 34.96 35.48 30.53 27.76 33.25 -2.77 5.49 -1.91 -2.23 

เฉลี่ยทุกกลุมสาระ

การเรยีนรู 
34.49 33.23 35.02 33.41 33.41 35.32 29.16 25.56 28.49 -3.60 2.93 -6.53 -6.82 
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ตาราง 33 รายงานผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 – 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ระดบั 

การประเมิน 

คะแนนประเมนิการอาน 

ปการศึกษา 2560 

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ) 

คะแนนประเมนิการอาน 

ปการศึกษา 2561 

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ) 

เปรียบเทียบ 

ป 2560 – 2561 

(คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ) 

อาน 

ออก 

เสียง 

อาน 

รู 

เรื่อง 

รวม  

2  

สมรรถนะ 

อาน 

ออก 

เสียง 

อาน 

รู 

เรื่อง 

รวม  

2  

สมรรถนะ 

อาน 

ออก 

เสียง 

อาน 

รู 

เรื่อง 

รวม  

2 

สมรรถนะ 

เขต (สพป.อบ.1) 74.97 71.43 73.20 72.80 74.86 73.83 -2.17 3.43 0.63 

จังหวัด 71.68 68.65 70.18 66.88 71.44 69.16 -4.80 2.79 -1.02 

ศึกษาธิการภาค 74.60 70.29 72.46 67.39 71.90 69.65 -7.21 1.61 -2.81 

สังกัด (สพฐ.) 73.34 69.52 71.46 65.70 71.17 68.44 -7.64 1.65 -3.02 

ประเทศ 73.57 69.58 71.60 66.13 71.24 68.69 -7.44 1.66 -2.91 

 ที่มา : กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

3.13 ความสามารถดานการแขงขัน 

ผลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ 

ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง 152 เหรียญ ระดับเหรียญเงิน 51 เหรียญ 

และระดับเหรียญทองแดง 29 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 232 เหรียญ ไดลําดับที่ 3 ระดับชาติ รายละเอียดดังนี้  

ตาราง 34 ผลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  

ของนักเรียนระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68  

เหรียญทอง 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ

ทองแดง ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 2 

รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 2 

9 15 7 152 51 29 

31 232 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก 

 รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ที่ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน หมู/บาน/ถนน ตําบล อําเภอ 

1 บานหมากมี ่ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 หมากมี ่ กระโสบ เมืองอุบลราชธาน ี

2 บานกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 4 บานกระโสบ กระโสบ เมืองอุบลราชธาน ี

3 บานเค็ง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานเค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธาน ี

4 บานโนนบอหวายดินดํา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 7 บานบอหวาย กระโสบ เมืองอุบลราชธาน ี

5 บานนาใต ประถมศึกษา หมู 9 บานนาใต กระโสบ เมืองอุบลราชธาน ี

6 บานนาคํา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานนาคํา กุดลาด เมืองอุบลราชธาน ี

7 บานคอกุดลาด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานกุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธาน ี

8 บานปากน้ํา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 ปากน้ํา กุดลาด เมืองอุบลราชธาน ี

9 บานผาแกว อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 7 บานผาแกวนอย กุดลาด เมืองอุบลราชธาน ี

10 ประชาสามัคค ี อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 7 บานหนองมะนาว ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

11 บานแคกลางหงษ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 20 บานดอนแค ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

12 บานหนองปลาปาก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 11 บานหนองปลาปาก ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

13 บานดามพรา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 4 บานดามพรา ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

14 บานนาดูน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 26 บานนาดูน ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

15 บานขามใหญ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 10 บานขามลุม ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

16 บานหนองหวา ประถมศึกษา หมู 9 บานหนองหวา ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

17 บานหัวคํา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 8 บานหัวคํา ขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี

18 บานหนองตอแกว อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานหนองตอแกว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธาน ี

19 บานขี้เหล็กคําเจริญ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธาน ี

20 บานสวางหนองเสือ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 3 สวาง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธาน ี

21 บานหนองแต อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานหนองแต ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธาน ี

22 บานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 5 บานทุงขุนนอย แจระแม เมืองอุบลราชธาน ี

23 บานทาบอ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 บานทาบอ แจระแม เมืองอุบลราชธาน ี

24 บานคเูดื่อ ประถมศึกษา หมู 6 บานคเูดื่อ แจระแม เมืองอุบลราชธาน ี

25 บานทัพไทย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานทัพไทย แจระแม เมืองอุบลราชธาน ี

26 บานหนองแก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานหนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธาน ี

27 วัดทาวังหิน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 0 ทาวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธาน ี

28 เมืองอุบล อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 0 นาควาย ในเมือง เมืองอุบลราชธาน ี

29 อุบลวิทยาคม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 0 387 ถนนสรรพสิทธิ ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธาน ี

30 
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

(ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจ) 
อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 0  ถนนศรีณรงค ในเมือง เมืองอุบลราชธาน ี

31 อนุบาลอุบลราชธาน ี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 0 150 ถนนราชบุตร ในเมือง เมืองอุบลราชธาน ี

32 ปทุมวิทยากร อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนปลาย หมู - หนองแวง ในเมือง เมืองอุบลราชธาน ี

33 บานปากหวยวังนอง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 ทาเตาไห ปทุม เมืองอุบลราชธาน ี

34 บานสรางหมากแขง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 สรางหมากแขง ปะอาว เมืองอุบลราชธาน ี

35 บานปะอาว อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 3 บานปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธาน ี

36 บานขาโคม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 ขาโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธาน ี

37 บานนาเมือง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 บานนาเมือง ไรนอย เมืองอุบลราชธาน ี

38 บานนามึน อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 10 บานนามึน ไรนอย เมืองอุบลราชธาน ี



ที่ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน หมู/บาน/ถนน ตําบล อําเภอ 

39 กิตติญาณอุปถัมภ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 15 ดงแสนสุข ไรนอย เมืองอุบลราชธาน ี

40 บานปลาดุก อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 16 บานปลาดกุ ไรนอย เมืองอุบลราชธาน ี

41 บานยางลุม อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 4 บานยางลุม ไรนอย เมืองอุบลราชธาน ี

42 กองบินอุบลสงเคราะห อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 18 บานนิคมจดัสรร ไรนอย เมืองอุบลราชธาน ี

43 บานทุงขุนใหญ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานทุงขุนใหญ หนองขอน เมืองอุบลราชธาน ี

44 บานดอนชี (ศิรจิันทรานุสรณ) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 บานดอนช ี หนองขอน เมืองอุบลราชธาน ี

45 บานเชือก (ทวีปญญา) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานเชือก หนองขอน เมืองอุบลราชธาน ี

46 บานหนองไหล (พธุเพิ่มวัฒนราษฎร) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 1 บานหนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธาน ี

47 บานหนองชาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานหนองชาง หนองขอน เมืองอุบลราชธาน ี

48 บานหนองไฮวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 บานหนองไฮวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธาน ี

49 ชุมชนบานหนองบอ (วิจิตรราษฎรสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานหนองบอ หนองบอ เมืองอุบลราชธาน ี

50 บานมะเขือ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานมะเขือ หนองบอ เมืองอุบลราชธาน ี

51 บานทาสนามชยั อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 13 บานทาสนามชยั หนองบอ เมืองอุบลราชธาน ี

52 บานจานตะโนน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 10 บานจานตะโนน หนองบอ เมืองอุบลราชธาน ี

53 บานโพนงาม (พูลเพ่ิมวิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 โพนงาม หนองบอ เมืองอุบลราชธาน ี

54 บานดงบัง (อาทรราษฎรบํารุง) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 ดงบัง หนองบอ เมืองอุบลราชธาน ี

55 บานหนองกานคําไผ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 12 บานหนองกาน หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

56 บานหนองมุก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานหนองมุก หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

57 บานหนองยาง ประถมศึกษา หมู 5 บานหนองยาง หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

58 ชุมชนบานหัวเรอื อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 3 บานหัวเรอื หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

59 บานหนองจํานกั อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 8 บานหนองจํานัก หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

60 บานอน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 10 บานอน หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

61 บานสาํราญ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานสาํราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธาน ี

62 บานกลางใหญ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 1 บานกลางใหญ กลางใหญ เขื่องใน 

63 ประชานุเคราะหวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานสวน กลางใหญ เขื่องใน 

64 บานไผ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 ไผ กลางใหญ เขื่องใน 

65 บานยางนอย (พรหมพิทยา) ประถมศกึษา-มัธยมศึกษาตอนตน หมู 1 ยางนอย กอเอ เขื่องใน 

66 บานพับ ประถมศึกษา หมู 7 บานพับ เขื่องใน เขื่องใน 

67 บานกอ ประถมศึกษา หมู 5 กอ กอเอ เขื่องใน 

68 บานเอ ประถมศึกษา หมู 6 บานเอ กอเอ เขื่องใน 

69 บานโนนโพธิ ์ ประถมศึกษา หมู 9 บานโนนโพธิ ์ กอเอ เขื่องใน 

70 บานดงยาง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 8 ดงยาง กอเอ เขื่องใน 

71 บานทาลาด ประถมศึกษา หมู 10 บานทาลาด กอเอ เขื่องใน 

72 บานนามน ประถมศึกษา หมู 11 บานนามน กอเอ เขื่องใน 

73 บานโนนใหญ (โอภาสพิทยาคาร) ประถมศึกษา หมู 4 บานโนนใหญ กอเอ เขื่องใน 

74 เขื่องใน (เจริญราษฎร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 หนองใส เขื่องใน เขื่องใน 

75 บานกุดกะเสียน อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 10 บานกุดกะเสยีน เขื่องใน เขื่องใน 

76 ไทยรัฐวิทยา 28 (บานจานเขื่องนามั่ง) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 8 จานเข่ือง เขื่องใน เขื่องใน 

77 บานคอทอง (อาํไพพิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 คอทอง คอทอง เขื่องใน 

78 บานนาโพธิ ์ ประถมศึกษา หมู 11 นาโพธิ ์ คอทอง เขื่องใน 

79 บานหนองขุน ประถมศึกษา หมู 1 หนองขุน คอทอง เขื่องใน 

80 บานหัวทุงประชาสรรค ประถมศึกษา หมู 2 บานหัวทุง คอทอง เขื่องใน 

81 ชุมชนกลางแกงสมปอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 กลางนอย คอทอง เขื่องใน 
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82 บานชีทวน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 ชีทวน ชีทวน เขื่องใน 

83 บานหวาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 บานหวาง ชีทวน เขื่องใน 

84 บานหนองฮีหนองแคน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 บานหนองฮ ี ชีทวน เขื่องใน 

85 บานหนองโนหนองดูน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 11 หนองโน ชีทวน เขื่องใน 

86 บานทาศาลา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 ทาศาลา ชีทวน เขื่องใน 

87 บานแดงหมอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 แดงหมอ แดงหมอ เขื่องใน 

88 บานทุง ประถมศึกษา หมู 5 ทุง แดงหมอ เขื่องใน 

89 บานบุตร อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บุตร แดงหมอ เขื่องใน 

90 บานโนนจานหนองแสง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 6 หนองแสง ทาไห เขื่องใน 

91 บานทาคอ ประถมศึกษา หมู 5 ทาคอ เขื่องใน เขื่องใน 

92 บานทาไห (ไหทอง) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 11 ทาไห ทาไห เขื่องใน 

93 บานทัน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานทัน ธาตุนอย เขื่องใน 

94 บานดนิดําคําไฮ (หาญครุุราษฎรสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 ดินดําคําไฮ ธาตุนอย เขื่องใน 

95 บานธาตุนอย (สิงหประชาวิทยาคาร) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 7 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน 

96 บานนาคําใหญ (ราษฎรบริบาล) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 นาคําใหญ นาคําใหญ เขื่องใน 

97 บานแสงนอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 แสงนอย นาคําใหญ เขื่องใน 

98 บานปาขา ประถมศึกษา หมู 4 บานปาขา นาคําใหญ เขื่องใน 

99 บานโนนรัง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานโนนรัง โนนรัง เขื่องใน 

100 บานนาผาย ประถมศึกษา หมู 5 นาผาย โนนรัง เขื่องใน 

101 บานแกงซาว อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 3 แกงซาว โนนรัง เขื่องใน 

102 บานกอก อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 5 บานกอก บานกอก เขื่องใน 

103 บานนาแกวประชาสรรค อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 นาแกว บานกอก เขื่องใน 

104 บานไทยโพนทราย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานโพนทราย บานไทย เขื่องใน 

105 บานทุงใหญ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 9 บานทุงใหญ บานไทย เขื่องใน 

106 บานโพนทอง (แสงราษฎรสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 11 บานโพนทอง บานไทย เขื่องใน 

107 บานโนนดู อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 10 บานโนนดู บานไทย เขื่องใน 

108 บานกอแสนสําราญสามัคค ี ประถมศึกษา หมู 6 กอนอย ยางขี้นก เขื่องใน 

109 บานโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) ประถมศึกษา หมู 5 โพนสมิ ยางขี้นก เขื่องใน 

110 บานผกัแวน (ผักแวนวิทยาคาร) ประถมศึกษา หมู 3 ผักแวน ยางขี้นก เขื่องใน 

111 บานยางขี้นก ประถมศึกษา หมู 2 ยางขี้นก ยางขี้นก เขื่องใน 

112 บานคาํสมอ (ศรศึีกษา) ประถมศึกษา หมู 7 คําสมอ ยางขี้นก เขื่องใน 

113 บานศรีสุข อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 ศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน 

114 บานหนองหางหนองกวาง ประถมศึกษา หมู 7 หนองหางหนองกวาง ศรีสุข เขื่องใน 

115 บานอีตอม ประถมศึกษา หมู 6 อีตอม ศรีสุข เขื่องใน 

116 บานเค็งนาดี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 เคง็นาดี ศรีสุข เขื่องใน 

117 บานดูนอย ประถมศึกษา หมู 3 ดูนอย ศรีสุข เขื่องใน 

118 ชุมชนสรางถอสามัคค ี อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 1 สรางถอ สรางถอ เขื่องใน 

119 บานปลาฝา ประถมศึกษา หมู 6 ปลาฝา สรางถอ เขื่องใน 

120 ชุมชนดอนเชียงโทรังแรง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 17 ดอนเชียงโท สรางถอ เขื่องใน 

121 บานศรีบัว ประถมศึกษา หมู 12 ศรีบัว สรางถอ เขื่องใน 

122 บานหนองเซือม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 13 หนองเซือม สรางถอ เขื่องใน 

123 บานหนองหลมหนองเซือมใต อนุบาล-ประถมศกึษา 
หมู 9 บานหนองหลม

หนองเชือมใต 
สรางถอ เขื่องใน 



ที่ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน หมู/บาน/ถนน ตําบล อําเภอ 

124 บานขามปอม ประถมศึกษา หมู 5 ขามปอม สรางถอ เขื่องใน 

125 บานกุดตากลา ประถมศึกษา หมู 4 กุดตากลา เขื่องใน เขื่องใน 

126 สหธาตุสามัคคี (บาํเพ็ญพิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 ธาตุกลาง สหธาต ุ เขื่องใน 

127 บานคาํหมีหนองขา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 คําหมี หนองเหลา เขื่องใน 

128 บานโพนเมือง (สุกวิทยา) ประถมศึกษา หมู 4 โพนเมือง หนองเหลา เขื่องใน 

129 บานหนองเหลา (ราษฎรบํารุงวิทยาคาร) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 1 หนองเหลา หนองเหลา เขื่องใน 

130 บานคขูาด (ศรีวิทยาคาร) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 คูขาด หนองเหลา เขื่องใน 

131 บานปากอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 ปากอ หนองเหลา เขื่องใน 

132 บานทาวาร ี ประถมศึกษา หมู 4 ทาวาร ี หัวดอน เขื่องใน 

133 บานแขม (ธรรมเสนานุสรณ) ประถมศึกษา หมู 5 แขม (ธรรมเสนานุสรณ) หัวดอน เขื่องใน 

134 บานวังออ (ยอดสังขวิทยาคาร) ประถมศึกษา หมู 9 วังออ หัวดอน เขื่องใน 

135 บานวังถํ้า ประถมศึกษา หมู 8 วังถ้ํา หัวดอน เขื่องใน 

136 บานเสียม (เสียมทองวิทยาคาร) ประถมศึกษา หมู 6 เสียม หัวดอน เขื่องใน 

137 ศรีศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 หัวดูน หัวดอน เขื่องใน 

138 บานดมุใหญดงยาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 บานดมุใหญ ดุมใหญ มวงสามสิบ 

139 บานบัวยาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 บานบัวยาง ดุมใหญ มวงสามสิบ 

140 ชุมชนบานหนองแสง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานหนองแสง ดุมใหญ มวงสามสิบ 

141 บานทาลาด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานทาลาด ดุมใหญ มวงสามสิบ 

142 บานเตย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 12 บานเตย เตย มวงสามสิบ 

143 บานหนองเค็ม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 บานหนองเค็ม เตย มวงสามสิบ 

144 บานโนนขวาวนายูง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานโนนขวาว เตย มวงสามสิบ 

145 ชุมชนบานน้าํคําแดง (มนตชยัเวทยววิรณ) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 บานน้ําคําแดง เตย มวงสามสิบ 

146 บานน้ําคํานอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานน้ําคํานอย เตย มวงสามสิบ 

147 บานคาํเกิ่งหนองจิก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 บานคาํเกิ่ง เตย มวงสามสิบ 

148 บานผาสุกหนองซองแมว อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 7 บานผาสุก เตย มวงสามสิบ 

149 บานหนองคทูรายมูล อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานหนองคู บานทรายมูล นาเลิง มวงสามสิบ 

150 บานทุงมณี (คุรุราษฎรนุกูล) ประถมศกึษา-มัธยมศึกษาตอนตน หมู 8 ทุงมณี นาเลิง มวงสามสิบ 

151 บานนาเลิง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานนาเลิง นาเลิง มวงสามสิบ 

152 บานหนองบัวดอนสมปอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 หนองบัว นาเลิง มวงสามสิบ 

153 บานผอื อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานผอื นาเลิง มวงสามสิบ 

154 บานโนนรังใหญ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานโนนรังใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ 

155 ประชาสามัคค ี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 ดอนแดง,เหลาคอ ไผใหญ มวงสามสิบ 

156 บานหนองมะทอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานหนองมะทอ ไผใหญ มวงสามสิบ 

157 บานไผใหญ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 ไผใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ 

158 บานแสงไผ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 12 บานแสงไผ ไผใหญ มวงสามสิบ 

159 บานโพนแพง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานโพนแพง โพนแพง มวงสามสิบ 

160 บานเปดฟากทุง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 10 บานเปด โพนแพง มวงสามสิบ 

161 บานผึ้ง (สามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานผึ้ง โพนแพง มวงสามสิบ 

162 บานสมบูรณ (เบญจานุเคราะห) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 สมบูรณ โพนแพง มวงสามสิบ 

163 มวงสามสิบ (อาํนวยปญญา) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 10 มวงสามสิบ มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

164 บานเทพา ประถมศึกษา หมู 8 บานเทพา มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

165 บานเหลาขาวดอนกอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 เหลาขาว มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

166 บานหนองขอนดอนยูง ประถมศึกษา หมู 4 หนองขอน มวงสามสิบ มวงสามสิบ 



ที่ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน หมู/บาน/ถนน ตําบล อําเภอ 

167 บานตาํแย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 11 บานตาํแย มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

168 บานหนองดูนโนนคอหนองหัวลิง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานหนองหัวลิง มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

169 บานโนนรังนอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานโนนรังนอย ยางโยภาพ มวงสามสิบ 

170 ชุมชนบานหนองขุน อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 11 หนองขุน ยางโยภาพ มวงสามสิบ 

171 บานยางโยภาพ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานยางโยภาพ ยางโยภาพ มวงสามสิบ 

172 บานน้ําออมผักระยา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 ผักระยา ยางโยภาพ มวงสามสิบ 

173 บานหนองผํา ประถมศึกษา หมู 6 หนองผาํ ยางโยภาพ มวงสามสิบ 

174 บานสองหอง (คุรุราษฎรสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 หนองสองหอง ยางโยภาพ มวงสามสิบ 

175 บานหนองแฝกยางเครือ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 หนองแฝก ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ 

176 บานยางสกักระโพหลุม อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 7 ยางสักกระโพหลุม ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ 

177 บานยางเทิง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 ยางเทิง ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ 

178 บานนาดีทุงเจริญ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 บานนาด ี ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ 

179 บานแคน (ประชาสามัคค)ี ประถมศึกษา หมู 4 บานแคน ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ 

180 บานหนองบัวแดง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานหนองบวัแดง ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ 

181 บานกอบึง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 กอ หนองไขนก มวงสามสิบ 

182 บานบก (วงศทปีระชาราษฎรสามัคค)ี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานบก หนองไขนก มวงสามสิบ 

183 บานหนองไขนก อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 4 ดอนขวาง หนองไขนก มวงสามสิบ 

184 บานพระโรจน (ชนูปถัมภ) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานพระโรจน หนองชางใหญ มวงสามสิบ 

185 บานหนองชาง (ประชาสามัคคี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 หนองชางใหญ มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

186 บานหนองแสงหนองเม็ก อนุบาล-ประถมศกึษา 
หมู 6 บานหนองแสง

หนองเม็ก 
หนองชางใหญ มวงสามสิบ 

187 บานไพบูลย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานไพบูลย หนองชางใหญ มวงสามสิบ 

188 บานสรางมิ่ง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 13 สรางมิ่ง หนองเมือง มวงสามสิบ 

189 บานสวนงัว (ราษฎรใจดี) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานสวนงัว หนองเมือง มวงสามสิบ 

190 บานหนองเมืองนอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 หนองเมืองนอย หนองเมือง มวงสามสิบ 

191 ราษฎรรวมแรงรฐั (กําจัดอุปถัมภ) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 4 หนองเมือง หนองเมือง มวงสามสิบ 

192 บานนาขามดอนติ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 11 ดอนติ้ว มวงสามสิบ มวงสามสิบ 

193 บานหนองหลมหนองเหลา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 11 บานหนองเหลา หนองเหลา มวงสามสิบ 

194 บานโพนเมืองมะทัน อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 6 บานโพนเมืองมะทัน หนองเหลา มวงสามสิบ 

195 บานวังมนเดือยไก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 12 วังมน หนองเหลา มวงสามสิบ 

196 บานดอนแดง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 ดอนแดงใหญ หนองเหลา มวงสามสิบ 

197 บานทุงใต อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 ทุงใต หนองเหลา มวงสามสิบ 

198 บานเหลาบาก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 เหลาบาก หนองฮาง มวงสามสิบ 

199 บานนาไรใหญ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานนาไรใหญ หนองฮาง มวงสามสิบ 

200 บานหนองฮาง อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 1 บานหนองฮาง หนองฮาง มวงสามสิบ 

201 บานดอนประทาย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 2 บานดอนประทาย หนองฮาง มวงสามสิบ 

202 บานเศรษฐ ี ประถมศึกษา หมู 3 เศรษฐี เหลาบก มวงสามสิบ 

203 บานหนองหลัก อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 9 หนองหลัก เหลาบก มวงสามสิบ 

204 บานสงยางดอนไมคณู ประถมศึกษา หมู 10 สงยาง เหลาบก มวงสามสิบ 

205 บานโนนชาตยิูง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 โนนชาต ิ เหลาบก มวงสามสิบ 

206 บานขมิ้น อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 บานขมิ้น เหลาบก มวงสามสิบ 

207 บานคาํไฮใหญ อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 3 น้ําคํา คําไฮใหญ ดอนมดแดง 

208 บานหนองแลง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 หนองแลง คําไฮใหญ ดอนมดแดง 



ที่ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปดสอน หมู/บาน/ถนน ตําบล อําเภอ 

209 บานหนองหิน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 หนองหิน คําไฮใหญ ดอนมดแดง 

210 ดอนมดแดง (บานดงบัง) อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 บานดงบัง ดอนมดแดง ดอนมดแดง 

211 บานกุดกัว่ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานกุดกัว่ ดอนมดแดง ดอนมดแดง 

212 บานยาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 ยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง 

213 บานวังพระวังไฮ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 ไฮวังพระและวังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง 

214 บานแคน (สมเดจ็อุปถัมภ) อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 12 บานแคน ดอนมดแดง ดอนมดแดง 

215 บานทาเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 บานทาเมือง ทาเมือง ดอนมดแดง 

216 บานยางกะเดา อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 2 บานยางกะเดา ทาเมือง ดอนมดแดง 

217 บานสวางโนนสวาง ประถมศึกษา หมู 5 บานสวาง ทาเมือง ดอนมดแดง 

218 บานโอดนาด ี อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานโอด ทาเมือง ดอนมดแดง 

219 บานกระบูน อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานกระบูน เหลาแดง ดอนมดแดง 

220 บานทาศิลา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานทาศิลา เหลาแดง ดอนมดแดง 

221 บานเหลาแดง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานกลาง เหลาแดง ดอนมดแดง 

222 บานคอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 คอ เหลาแดง ดอนมดแดง 

223 บานทาลาดหนองหลมยางนกหอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 11 บานทาลาด เหลาแดง ดอนมดแดง 

224 บานแพง ประถมศึกษา หมู 7 บานแพง แพงใหญ เหลาเสือโกก 

225 บานจิก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 บานจิก แพงใหญ เหลาเสือโกก 

226 บานแสง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานแสง แพงใหญ เหลาเสือโกก 

227 บานหนองเปด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 หนองเปด แพงใหญ เหลาเสือโกก 

228 ชุมชนโพนเมืองวิทยา ประถมศกึษา-มัธยมศึกษาตอนตน หมู 1 บานโพนเมือง โพนเมือง เหลาเสือโกก 

229 บานขามนอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 บานขามนอย โพนเมือง เหลาเสือโกก 

230 บานคาํไหล ประถมศึกษา หมู 3 คําไหล โพนเมือง เหลาเสือโกก 

231 บานหาด อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 6 หาด เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

232 บานหนองมะแซว ประถมศึกษา หมู 4 บานหนองมะแซว โพนเมือง เหลาเสือโกก 

233 บานสรางถอ อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 สรางถอ โพนเมือง เหลาเสือโกก 

234 บานธรรมละ ประถมศึกษา หมู 2 ธรรมละ โพนเมือง เหลาเสือโกก 

235 บานรงัแรง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 รังแรง โพนเมือง เหลาเสือโกก 

236 บานดอนกลอยนากลาง อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 9 บานดอนกลอย โพนเมือง เหลาเสือโกก 

237 บานหนองบก อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 3 บานหนองบก หนองบก เหลาเสือโกก 

238 บานดอนกลางทุงคําแต อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานดอนกลาง หนองบก เหลาเสือโกก 

239 บานแตเกา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 แตเกา หนองบก เหลาเสือโกก 

240 บานคาํไฮนอย อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 5 บานสระสมิง หนองบก เหลาเสือโกก 

241 บานนาขมิ้น ประถมศึกษา หมู 6 นาขมิ้น หนองบก เหลาเสือโกก 

242 บานดนู อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 4 บานดนู หนองบก เหลาเสือโกก 

243 บานแตใหม อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 1 บานหัวขวั เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

244 บานเหลาคํา ประถมศึกษา หมู 5 บานเหลาคํา เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

245 บานนาไผ ประถมศึกษา หมู 3 นาไผ เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

246 บานเหลาเสอืโกก อนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน หมู 4 บานเหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

247 บานเปา อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 8 บานเปา เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

248 บานเหลาแค อนุบาล-ประถมศึกษา หมู 7 เหลาแค เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก 

 

 



 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ปการศึกษา 2562 (จํานวน 175 แหง) 

ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

1 บานหมากมี ่ เมืองอุบลราชธาน ี 25 7 

2 บานเค็ง เมืองอุบลราชธาน ี 73 8 

3 บานนาใต เมืองอุบลราชธาน ี 0 0 

4 บานนาคํา เมืองอุบลราชธาน ี 91 8 

5 บานคอกุดลาด เมืองอุบลราชธาน ี 49 8 

6 บานแคกลางหงษ เมืองอุบลราชธาน ี 0 0 

7 บานหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธาน ี 71 9 

8 บานนาดูน เมืองอุบลราชธาน ี 82 8 

9 บานหนองหวา เมืองอุบลราชธาน ี 47 6 

10 บานหนองตอแกว เมืองอุบลราชธาน ี 34 8 

11 บานขี้เหล็กคําเจริญ เมืองอุบลราชธาน ี 23 8 

12 บานคเูดื่อ เมืองอุบลราชธาน ี 58 6 

13 บานทัพไทย เมืองอุบลราชธาน ี 17 8 

14 บานหนองแก เมืองอุบลราชธาน ี 30 7 

15 วัดทาวังหิน เมืองอุบลราชธาน ี 21 8 

16 บานสรางหมากแขง เมืองอุบลราชธาน ี 42 8 

17 บานขาโคม เมืองอุบลราชธาน ี 58 8 

18 บานนาเมือง เมืองอุบลราชธาน ี 72 11 

19 กิตติญาณอุปถัมภ เมืองอุบลราชธาน ี 37 8 

20 บานยางลุม เมืองอุบลราชธาน ี 95 12 

21 กองบินอุบลสงเคราะห เมืองอุบลราชธาน ี 0 0 

22 บานดอนช ี(ศิริจันทรานุสรณ) เมืองอุบลราชธาน ี 40 9 

23 บานเชือก(ทวปีญญา) เมืองอุบลราชธาน ี 27 8 

24 บานหนองไฮวิทยา เมืองอุบลราชธาน ี 0 0 

25 บานมะเขือ เมืองอุบลราชธาน ี 60 8 

26 บานทาสนามชยั เมืองอุบลราชธาน ี 54 8 

27 บานจานตะโนน เมืองอุบลราชธาน ี 115 8 

28 บานโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) เมืองอุบลราชธาน ี 47 8 

29 บานดงบัง(อาทรราษฎรบาํรุง) เมืองอุบลราชธาน ี 87 8 

30 บานหนองกานคําไผ เมืองอุบลราชธาน ี 84 8 

31 บานหนองมุก เมืองอุบลราชธาน ี 97 8 

32 บานหนองยาง เมืองอุบลราชธาน ี 0 0 

33 บานอน เมืองอุบลราชธาน ี 0 0 

34 บานสําราญ เมืองอุบลราชธาน ี 61 9 

35 บานกลางใหญ เขื่องใน 92 8 

36 ประชานุเคราะหวิทยา เขื่องใน 32 6 



ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

37 บานไผ เขื่องใน 60 7 

38 บานยางนอย(พรหมพิทยา) เขื่องใน 116 10 

39 บานพับ เขื่องใน 28 6 

40 บานกอ เขื่องใน 27 6 

41 บานเอ เขื่องใน 26 6 

42 บานโนนโพธิ ์ เขื่องใน 32 5 

43 บานทาลาด เขื่องใน 32 5 

44 บานนามน เขื่องใน 11 5 

45 บานโนนใหญ(โอภาสพิทยาคาร) เขื่องใน 38 6 

46 ไทยรฐัวิทยา 28 (บานจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน 103 11 

47 บานคอทอง(อําไพพิทยาคาร) เขื่องใน 56 7 

48 บานนาโพธิ ์ เขื่องใน 49 6 

49 บานหนองขุน เขื่องใน 58 6 

50 บานหัวทุงประชาสรรค เขื่องใน 17 5 

51 บานหวาง เขื่องใน 51 9 

52 บานหนองฮีหนองแคน เขื่องใน 86 8 

53 บานทาศาลา เขื่องใน 89 8 

54 บานทุง เขื่องใน 49 8 

55 บานบุตร เขื่องใน 57 8 

56 บานทาคอ เขื่องใน 17 6 

57 บานทัน เขื่องใน 112 7 

58 บานดนิดําคําไฮ(หาญคุรุราษฎรสามัคคี) เขื่องใน 59 7 

59 บานแสงนอย เขื่องใน 114 8 

60 บานปาขา เขื่องใน 48 6 

61 บานโนนรัง เขื่องใน 59 8 

62 บานนาผาย เขื่องใน 38 7 

63 บานกอก เขื่องใน 101 11 

64 บานไทยโพนทราย เขื่องใน 84 8 

65 บานโนนดู เขื่องใน 17 7 

66 บานกอแสนสําราญสามัคค ี เขื่องใน 45 6 

67 บานโพนสิม(เสมาพิทยา) เขื่องใน 34 6 

68 บานผักแวน(ผักแวนวิทยาคาร) เขื่องใน 85 6 

69 บานยางขี้นก เขื่องใน 48 6 

70 บานคาํสมอ(ศรีศึกษา) เขื่องใน 39 6 

71 บานศรีสุข เขื่องใน 47 9 

72 บานหนองหางหนองกวาง เขื่องใน 33 6 

73 บานอีตอม เขื่องใน 76 6 

74 บานเค็งนาดี เขื่องใน 49 8 



ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

75 บานดูนอย เขื่องใน 35 6 

76 บานปลาฝา เขื่องใน 25 6 

77 ชุมชนดอนเชียงโทรังแรง เขื่องใน 112 10 

78 บานศรีบัว เขื่องใน 26 6 

79 บานหนองเซือม เขื่องใน 44 9 

80 บานหนองหลมหนองเซือมใต เขื่องใน 45 7 

81 บานขามปอม เขื่องใน 64 6 

82 บานกุดตากลา เขื่องใน 57 6 

83 บานคาํหมีหนองขา เขื่องใน 0 0 

84 บานโพนเมือง(สุกวิทยา) เขื่องใน 55 6 

85 บานปากอ เขื่องใน 29 6 

86 บานทาวาร ี เขื่องใน 11 5 

87 บานแขม(ธรรมเสนานุสรณ) เขื่องใน 40 6 

88 บานวังออ(ยอดสังขวิทยา) เขื่องใน 64 6 

89 บานวังถํ้า เขื่องใน 0 0 

90 บานเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) เขื่องใน 113 6 

91 ศรีศึกษา เขื่องใน 63 8 

92 บานบัวยาง มวงสามสิบ 98 8 

93 บานทาลาด มวงสามสิบ 35 8 

94 บานเตย มวงสามสิบ 74 9 

95 บานหนองเค็ม มวงสามสิบ 35 7 

96 บานโนนขวาวนายูง มวงสามสิบ 53 9 

97 ชุมชนบานน้ําคําแดง(มนตชัยเวทยววิรณ) มวงสามสิบ 94 8 

98 บานน้ําคํานอย มวงสามสิบ 19 7 

99 บานคาํเกิ่งหนองจิก มวงสามสิบ 73 8 

100 บานผาสุกหนองซองแมว มวงสามสิบ 63 11 

101 บานหนองคทูรายมูล มวงสามสิบ 19 8 

102 บานทุงมณี(คุรรุาษฎรนุกูล) มวงสามสิบ 83 9 

103 บานนาเลิง มวงสามสิบ 24 7 

104 บานหนองบัวดอนสมปอย มวงสามสิบ 77 8 

105 บานผือ มวงสามสิบ 55 9 

106 บานโนนรังใหญ มวงสามสิบ 74 9 

107 ประชาสามัคค ี มวงสามสิบ 28 7 

108 บานหนองมะทอ มวงสามสิบ 26 8 

109 บานไผใหญ มวงสามสิบ 83 9 

110 บานแสงไผ มวงสามสิบ 31 8 

111 บานเปดฟากทุง มวงสามสิบ 45 8 

112 บานผ้ึง(สามัคคี) มวงสามสิบ 47 8 



ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

113 บานสมบูรณ(เบญจานุเคราะห) มวงสามสิบ 15 8 

114 บานเทพา มวงสามสิบ 53 8 

115 บานเหลาขาวดอนกอ มวงสามสิบ 97 8 

116 บานหนองขอนดอนยูง มวงสามสิบ 32 8 

117 บานตาํแย มวงสามสิบ 61 9 

118 บานหนองดูนโนนคอหนองหัวลิง มวงสามสิบ 78 9 

119 บานโนนรังนอย มวงสามสิบ 46 9 

120 บานยางโยภาพ มวงสามสิบ 36 7 

121 บานหนองผํา มวงสามสิบ 0 0 

122 บานสองหอง(ครุุราษฎรสามัคคี) มวงสามสิบ 53 7 

123 บานหนองแฝกยางเครือ มวงสามสิบ 50 7 

124 บานยางเทิง มวงสามสิบ 43 9 

125 บานแคน(ประชาสามัคคี) มวงสามสิบ 4 2 

126 บานหนองบัวแดง มวงสามสิบ 85 9 

127 บานกอบึง มวงสามสิบ 50 8 

128 บานบก(วงศทีประชาราษฎรสามัคคี) มวงสามสิบ 25 7 

129 บานพระโรจน(ชนปูถัมภ) มวงสามสิบ 76 11 

130 บานหนองชาง(ประชาสามัคค)ี มวงสามสิบ 79 8 

131 บานหนองแสงหนองเม็ก มวงสามสิบ 42 8 

132 บานไพบูลย มวงสามสิบ 35 5 

133 บานสวนงัว(ราษฎรใจดี) มวงสามสิบ 77 11 

134 บานหนองเมืองนอย มวงสามสิบ 28 8 

135 ราษฎรรวมแรงรฐั(กําจัดอุปถัมภ) มวงสามสิบ 112 10 

136 บานนาขามดอนติ้ว มวงสามสิบ 73 8 

137 บานวังมนเดือยไก มวงสามสิบ 90 8 

138 บานทุงใต มวงสามสิบ 76 9 

139 บานเหลาบาก มวงสามสิบ 43 7 

140 บานนาไรใหญ มวงสามสิบ 26 7 

141 บานดอนประทาย มวงสามสิบ 22 7 

142 บานเศรษฐ ี มวงสามสิบ 42 6 

143 บานสงยางดอนไมคณู มวงสามสิบ 19 5 

144 บานโนนชาตยิูง มวงสามสิบ 24 8 

145 บานขมิ้น มวงสามสิบ 49 8 

146 บานหนองแลง ดอนมดแดง 39 8 

147 บานหนองหิน ดอนมดแดง 73 8 

148 บานกุดกัว่ ดอนมดแดง 65 8 

149 บานยาง ดอนมดแดง 84 8 

150 บานสวางโนนสวาง ดอนมดแดง 74 8 



ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

151 บานโอดนาด ี ดอนมดแดง 90 7 

152 บานกระบูน ดอนมดแดง 80 8 

153 บานทาศิลา ดอนมดแดง 40 8 

154 บานคอ ดอนมดแดง 30 8 

155 บานแพง เหลาเสือโกก 33 6 

156 บานจิก เหลาเสือโกก 106 8 

157 บานแสง เหลาเสือโกก 65 8 

158 บานหนองเปด เหลาเสือโกก 59 9 

159 บานคาํไหล เหลาเสือโกก 35 6 

160 บานหาด เหลาเสือโกก 80 8 

161 บานหนองมะแซว เหลาเสือโกก 21 6 

162 บานสรางถอ เหลาเสือโกก 32 7 

163 บานธรรมละ เหลาเสือโกก 50 6 

164 บานรงัแรง เหลาเสือโกก 40 7 

165 บานดอนกลอยนากลาง เหลาเสือโกก 46 9 

166 บานหนองบก เหลาเสือโกก 91 8 

167 บานดอนกลางทุงคําแต เหลาเสือโกก 61 8 

168 บานแตเกา เหลาเสือโกก 63 8 

168 บานคาํไฮนอย เหลาเสือโกก 53 9 

170 บานนาขมิ้น เหลาเสือโกก 32 6 

171 บานดนู เหลาเสือโกก 85 7 

172 บานเหลาคํา เหลาเสือโกก 46 9 

173 บานนาไผ เหลาเสือโกก 47 6 

174 บานเปา เหลาเสือโกก 109 8 

175 บานเหลาแค เหลาเสือโกก 56 8 
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ปการศึกษา 2562 (จํานวน 56 แหง) 

ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

1 บานกระโสบ(เพยีรประสิทธิว์ทิยา) เมืองอุบลราชธาน ี 192 11 

2 บานโนนบอหวายดินดํา เมืองอุบลราชธาน ี 142 12 

3 บานผาแกว เมืองอุบลราชธาน ี 381 15 

4 ประชาสามัคค ี เมืองอุบลราชธาน ี 292 11 

5 บานดามพรา เมืองอุบลราชธาน ี 261 11 

6 บานขามใหญ เมืองอุบลราชธาน ี 145 12 

7 บานหัวคํา เมืองอุบลราชธาน ี 165 11 

8 บานสวางหนองเสือ เมืองอุบลราชธาน ี 182 11 

9 บานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธาน ี 182 11 

10 บานทาบอ เมืองอุบลราชธาน ี 308 11 

11 เมืองอุบล เมืองอุบลราชธาน ี 254 12 

12 ปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธาน ี 1526 49 

13 บานปะอาว เมืองอุบลราชธาน ี 352 13 

14 บานนาเมือง เมืองอุบลราชธาน ี 72 11 

15 บานนามึน เมืองอุบลราชธาน ี 153 12 

16 บานปลาดุก เมืองอุบลราชธาน ี 254 11 

17 บานยางลุม เมืองอุบลราชธาน ี 95 12 

18 บานหนองไหล(พุธเพ่ิมวัฒนราษฎร) เมืองอุบลราชธาน ี 251 11 

19 ชุมชนบานหัวเรอื เมืองอุบลราชธาน ี 159 11 

20 บานหนองจํานกั เมืองอุบลราชธาน ี 139 11 

21 บานกลางใหญ เขื่องใน 92 8 

22 บานยางนอย(พรหมพิทยา) เขื่องใน 116 10 

23 บานดงยาง เขื่องใน 196 10 

24 บานกุดกะเสียน เขื่องใน 248 14 

25 ไทยรฐัวิทยา 28 (บานจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน 103 11 

26 บานโนนจานหนองแสง เขื่องใน 165 11 

27 บานทาไห(ไหทอง) เขื่องใน 339 11 

28 บานธาตุนอย(สิงหประชาวิทยาคาร) เขื่องใน 224 11 

29 บานแกงซาว เขื่องใน 167 11 

30 บานกอก เขื่องใน 101 11 

31 บานนาแกวประชาสรรค เขื่องใน 185 11 

32 บานทุงใหญ เขื่องใน 196 11 



ที่ โรงเรียน อาํเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน 

33 ชุมชนสรางถอสามัคค ี เขื่องใน 170 11 

34 ชุมชนดอนเชียงโทรังแรง เขื่องใน 112 10 

35 บานหนองเหลา(ราษฎรบํารุงวิทยาคาร) เขื่องใน 188 11 

36 บานผาสุกหนองซองแมว มวงสามสิบ 63 11 

37 บานทุงมณี(คุรรุาษฎรนุกูล) มวงสามสิบ 83 9 

38 ชุมชนบานหนองขุน มวงสามสิบ 137 11 

39 บานน้ําออมผักระยา มวงสามสิบ 165 11 

40 บานยางสกักระโพหลุม มวงสามสิบ 124 11 

41 บานนาดีทุงเจริญ มวงสามสิบ 207 11 

42 บานหนองไขนก มวงสามสิบ 280 13 

43 บานพระโรจน(ชนปูถัมภ) มวงสามสิบ 76 11 

44 บานสรางมิ่ง มวงสามสิบ 265 11 

45 บานสวนงัว(ราษฎรใจดี) มวงสามสิบ 77 11 

46 ราษฎรรวมแรงรฐั(กําจัดอุปถัมภ) มวงสามสิบ 112 10 

47 บานหนองหลมหนองเหลา มวงสามสิบ 213 11 

48 บานโพนเมืองมะทัน มวงสามสิบ 286 20 

49 บานดอนแดง มวงสามสิบ 137 11 

50 บานหนองฮาง มวงสามสิบ 292 11 

51 บานหนองหลัก มวงสามสิบ 129 11 

52 บานคาํไฮใหญ ดอนมดแดง 122 11 

53 ดอนมดแดง(บานดงบัง) ดอนมดแดง 544 24 

54 บานยางกะเดา ดอนมดแดง 142 11 

55 ชุมชนโพนเมืองวิทยา เหลาเสือโกก 194 12 

56 บานเหลาเสอืโกก เหลาเสือโกก 194 11 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

ผูบริหารการศึกษา 

1 นายถาวร คูณริตัน ผอ.สพป.อบ.1  

2 นายเพ่ิมพูล สุทโธธรรมรัตน  รอง ผอ.สพป.อบ.1  

3 นายเข็มพรชัย  ทองนอย รอง ผอ.สพป.อบ.1  

4 นายสาญัณห  รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อบ.1  

5 นายสุริยะ  พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.5 ปฏิบัติหนาที ่สพป.อบ.1  

6 นางทิยานันท  พละไกร ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล  

7 นางอุณารัตน  ลาผาน ผอ.กลุมนโยบายและแผน  

8 นายไพฑูรย  ตระการไทย ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

9 นายปรีชา  ทาศิร ิ ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ  

10 นางสาวนันทนา  บัพพคุต ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน  

11 นางสุนทราภรณ  บุตรออน 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมอํานวยการ 

 

12 นางกฤษณา  กฤตาคม 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

 

13 นางวิจิตรา  สุขสาย 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

14 นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน 
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 

15 นางธัณภัทร  กอบคํา 
นิติกรชํานาญการ 

ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 
 

กลุมอํานวยการ 

16 นางปวารณา  รอยพิลา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

17 นางสาววนิดา  อัมพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

18 นางสุณิชา  สุขอุทัย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

19 นายสุพจน  กอดแกว ชางไม ช 4  

20 นายวุฒิพงศ  ภาษิต ชางไม ช 4  

21 นายชาลี  กุลเกษ ชางไม ช 4  

22 นายพงษสถิตย บุญรอดดิษฐ ชางไม ช 4  

23 นายประจักษ  แสงสา ชางไม ช 4  

24 นายวิมล  บุญทว ี ชางไม ช 4  

25 นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ พนักงานธุรการ ส 4   

26 นางทิพวรรณ  สมสอน พนักงานธุรการ ส 4  



ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

27 นายธรรมนูญ  ลาผาน พนักงานราชการ   

28 นายดํารงค   ทองงอก ลูกจางชั่วคราว   

29 นายอาฤทธิ์   นาคํา ลูกจางชั่วคราว   

30 นายจันทรที  กุลเกษ ลูกจางชั่วคราว   

31 นางรัชนีวรรณ  บุญเรือง ลูกจางชั่วคราว  

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

32 นางรัตนา  แกวเนตร นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ  

33 นางสาวจันทรฉาย  สืบวงศ นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ  

34 นายสุคนธ  ตังคโณบล นักวิชาการพัสดชุํานาญการพิเศษ  

35 นางทัศนีย  นามสละ นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  

36 นางสาวสุธาวัณย  จันทรจิตร นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  

37 นางสาวน้ําออย  วิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  

38 นางสุมณฑา  วงศม่ัน เจาพนักงานพัสดชุํานาญงาน  

39 นายเสงี่ยม  พวงสุข คร ูชวยราชการ สพป.อบ.1  

40 นางสาวนิโลบล  โยธา ลูกจางชั่วคราว  

กลุมบริหารงานบุคคล 

41 นางสุภาวด ี วิริยะพันธ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

42 นางสุธานี  วิสุงเร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

43 นางปาณิสรา  สิงหทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

44 นางสาวนวลฉว ี สุตันตั้งใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

45 นางรัชสุดา  บัวศร ี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

46 นางสาวเอมอร  วิมลพันธ ลูกจางชั่วคราว  

กลุมนโยบายและแผน 

47 นางเนตรหทัย  ณรงคแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

48 นายประสาน  พิลาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

49 นางสาวสุกัญญา  นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

50 น.ส.อมรา  ทิณพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

51 นางวาสนา  มุสิกสาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

52 นางพิศมัย  สุขรักษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

53 นางสาริกา  ชายผา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

54 นางลาวัลยฉวี  ศรีงาม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
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55 นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ  

56 นางทัศนยวรรณ  จันทศิลป นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ  

57 นางปริยา  งามโรจน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

58 นางอรอุมา  คําสุข เจาหนาที่ลูกเสือ  

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

59 นางธนพร  คํานวณ ศึกษานิเทศก  

60 นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก  

61 นายปญญา  ตรีเลิศพจนกุล ศึกษานิเทศก  

62 นางกัญญลักษณ ศิริวารินทร ศึกษานิเทศก  

63 นางวิไลลักษณ  จรูญโรจนวิทย ศึกษานิเทศก  

64 นายสุเมธ  มัดธน ู ศึกษานิเทศก  

65 นางสาวสวาสฎิพร แสนคํา ศึกษานิเทศก  

66 นายจิรวัฒน  สวางวงศ ศึกษานิเทศก  

67 นางฉวีวรรณ  วะรงค ศึกษานิเทศก  

68 นายศิริพงษ  ศิริวารินทร ศึกษานิเทศก  

69 นางนันทนภัส  ปภินวัช ศึกษานิเทศก  

70 นางสาววชัรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก  

71 นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก  

72 นางสาววราพร  ดาราศาสตร ศึกษานิเทศก  

73 นางชาลินี  ศรีสันต ศึกษานิเทศก  

74 นายอดลุยศักดิ์  ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก  

75 นายพิชัยรัตน   ตนพนม ลูกจางชั่วคราว  

หนวยตรวจสอบภายใน 

76 นางพรทิพย  ภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  

77 นางสุภาวดี  วิลัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

กลุมพัฒนาครูและบคุลากรการศึกษา 

78 นางเพชรมณี  บุญดาว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

79 นางสาวนํ้าทิพย  สิทธจิินดา ลูกจางชั่วคราว  

กลุมกฎหมายและคดี 

80 นางพรเพ็ญ  ผองแผว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสาร 

81 นายอนุพงษ  สิงหรา พนักงานพิมพดีด  

82 นางสาวธมลวรรณ  ทิณพัฒน ลูกจางชั่วคราว  



คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายถาวร  คูณิรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2. นายเข็มพรชัย  ทองนอย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

3. นายสาญัณห  รัตนโสภา   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

4. นายเพ่ิมพูล สุทโธธรรมรัตน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

5. นายสุริยะ  พุทธิผล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

คณะทํางาน 

1. นางอุณารัตน  ลาผาน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  

2. นางเนตรหทัย  ณรงคแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นายประสาน  พิลาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   

4. นางสาวอมรา  ทิณพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นางวาสนา  มุสิกสาร เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 

6. นางพรเพ็ญ  ผองแผว เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน 

 

เลขานุการคณะทํางาน 

นางสาวสุกัญญา  นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ 

 

 


