
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดศรสีะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิต

พ้ืนบ้านแบบไทย อีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจศรีสะเกษยังมี

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมา

เป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่สวยงามและไม่ควรมองข้าม จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 

8,840 ตารางกิโลเมตร หรือ 5.52 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ สภาพพ้ืนที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด ทางตอน เหนือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทางตอนใต้มีทิวเขาพนม

ดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออก เป็น เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มียอดเขาสูงสุด คือ 

พนมโนนอาว อยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ มีความสูง 671 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ประวัติ 

ศรีสะเกษ เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่ งเรืองมากนานนับ

พันปี ตั้งแต่ในยุคขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ จากหลายเชื้อชาติอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้

จำนวนมาก ทั้งพวกส่วย ลาว เขมร และเยอ ในปี พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระเจ้าเอก

ทัศน์โปรด เกล้าฯ ให้ยก บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน 

ในปัจจุบัน ขึ้น เป็น “เมืองนครลำดวน” ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่ริมหนองแตระ และมีชื่อใหม่ว่า "เมืองขุขันธ์" 

หรือ "เมืองคูขัณฑ์" โดยมี “หลวงแก้วสุวรรณ” ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาไกรภักดี” เป็นเจ้าเมืองคน

แรก ต่อมาในสมัย พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้แยกบ้านโนน

สามขาสระกำแพงออกจาก เมือง ขุขันธ์ แล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองศรีสะเกศ” จนกระทั่งในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองศรีสะเกศและเมืองเดชอุดม

เข้าเป็นเมืองเดียวกับเมืองขุขันธ์ มีศูนย์ กลางการปกครองอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรี

สะเกษในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ. 2459 มีการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” เมืองขุขันธ์จึงเปลี่ยนเป็น 

"จังหวัดขุขันธ์" ซึ่งเปลี่ยนอีกครั้งเป็น “จังหวัดศรีสะเกษ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ตามพระราช

กฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอ บางแห่งพุทธศักราช 2481 

อาณาเขตการปกครอง 



ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรี

สะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ 

อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรี

รัตนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ กิ่งอำเภอ

โพธิ์ศรีสุวรรณ และก่ิงอำเภอศิลาลาด 

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด 

ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชา โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน 

ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ 611531 หรือ 612581 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ 611574 

ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 611574 

บริษัทขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ 612523 

สถานีเดินรถจังหวัดศรีสะเกษ 612500 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 612732, 611331 

ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ 612866 

โรงพยาบาลเมืองศรีสะเกษ 612502 หรือ 611503 

Link ที่น่าสนใจ 

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ www.sisaket.go.th 

www.toursisaket.com  

www.sisakettoday.com   

http://www.toursisaket.com/
http://www.sisakettoday.com/


www.sisaketonline.com  

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 

 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

 วัดมหาพุทธราม 

 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 

 พระธาตุเรืองรอง 

 ปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ 

 ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย 

 ปราสาทบ้านปราสาท 

 ปราสาทปรางค์กู่ 

 ปราสาทหินบ้านสมอ 

 ปราสาทตาเล็ง 

 วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) 

 ปราสาทตำหนักไทร 

 น้ำตกสำโรงเกียรติ์ 

http://www.sisaketonline.com/


 น้ำตกห้วยจันทร์ 

 ปรางค์ศิลาช่องเขาโดนตวล 

 ผามออีแดง 

 

 

 

 

 

 

2.ข้อมูลพื้นฐานอำเภอราษีไศล 

       2.1 ลักษณะที่ตั้ง  
 อำเภอราษีไศลตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดศรีสะเกษอยู่บริเวณพิกัด vp097958 อยู่ระหว่าง
เส้นแนวที่ 1ub 195958  ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษระยะทาง 43 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 226 และ 

2083 
 
                    รูปที่ 1.3  แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
(ท่ีมา : http://www.sisaket.com) 
      2.2  อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ              ติดต่อกับอำเภอโพนทราย (จังหวัดร้อยเอ็ด) อำเภอศิลาลาด และอำเภอมหา
ชนะชัย (จังหวัดยโสธร) 

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับอำเภอค้อวัง (จังหวัดยโสธร) และอำเภอยางชุมน้อย 
ทิศใต ้                    ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อย อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย 
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับอำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอรัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร์) 
 
 

2.3  ลักษณะภมูิประเทศ 

  สภาพพ้ืนที่อำเภอราษีไศลมีลักษณะเป็นที่ราบสูง พ้ืนดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยทั่วไป มีพื้นท่ีเป็นป่า
ละเมาะบางส่วน มีแม่น้ำมูลไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำมูลเป็นที่ราบลุ่มน้ำ
ท่วมถึงและน้ำหลากตอนน้ำมากในฤดูฝน และมีพ้ืนที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่พ้ืนที่ตำบลฝั่งซ้ายแม่น้ำมูล 
ตำบลเมืองแคน ตำบลหนองหมี มีระยะทางรวมกันทั้งสิ้น 38 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี ในฤดูแล้ง น้ำจะตื้น
เขินบางตอน ลำน้ำเสียว ต้นน้ำเกิดจากหนองคล้อในเขตอำเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน ตำบล
ด่าน ตำบลหนองแค มีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 กิโลเมตร ห้วยทับทัน ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก
ในท้องที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไหลผ่านตำบลบัวหุ่ง 

2.4  ด้านการเมืองการปกครอง (ที่มา : http://www.sisaket.go.th)  
           จำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
  กำนัน        13  คน 
  ผู้ใหญ่บ้าน     177  คน 
  แพทย์ประจำตำบล      13  คน 
  สารวัตรกำนันมี      26  คน 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   378  คน 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ    92 คน 

            อำเภอราษีไศลแบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 190 หมู่บ้าน 

http://www.sisaket.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


   1. ตำบลหนองอ่ึง    17 หมู่บ้าน 
    2. ตำบลบัวหุ่ง     18 หมู่บ้าน 
    3. ตำบลหนองแค    17 หมู่บ้าน 
    4. ตำบลหนองหมี    18 หมู่บ้าน 
   5. ตำบลส้มป่อย    17 หมู่บ้าน 
    6. ตำบลเมืองคง    15 หมู่บ้าน 
    7. ตำบลดู่     14 หมู่บ้าน 
   8. ตำบลหว้านคำ    13 หมู่บ้าน 
    9. ตำบลเมืองแคน    14 หมู่บ้าน 
      10. ตำบลจิกสังข์ทอง    10 หมู่บ้าน 
      11. ตำบลด่าน     13 หมู่บ้าน 
      12. ตำบลสร้างปี่    12 หมู่บ้าน 
      13. ตำบลไผ่     12 หมู่บ้าน 

โดยมีเทศบาลตำบลเมืองคง 1 แห่ง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขต 6 หมู่บ้าน 1,2,3,4,10 และ 14 มีพ้ืนที่ 
2.04 ตารางกิโลเมตร 

 

 

 

       2.5  ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 ไฟฟ้า  มีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 19,059 คน 
 ประปา  ระบบประปา มี 1 แห่ง  ระบบประปาชนบทมี 14 แห่ง 
  โทรศัพท์  จำนวนเลขหมาย 1,294 หมายเลข จำนวนครัวเรือนที่ใช้ 673 ครัวเรือน 

       2.6  การคมนาคม 

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายใต้ ตำบลและหมู่บ้านมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2086 สาย อำเภอราษีไศล - บ้านด่าน ต.ด่าน 
  2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2083 สาย บ้านส้มป่อยน้อย - อำเภอราษีไศล –  
     อำเภอมหาชนะชัย 

  3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2186 อำเภอราษีไศล - อำเภอราษีไศล – อำเภอ 
    กันทรารมย์ 
  สำหรับเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่บ้านเป็นสภาพถนนลูกรัง จำนวน 130 สาย 



 2.7  การสื่อสารและการโทรคมนาคม  
    มี ไปรษณีย์ โทรเลข 1 แห่ง 

 2.8  แหล่งน้ำ  
    บ่อน้ำ    จำนวน          61    บ่อ 
    บ่อน้ำตื้น     จำนวน       285    บ่อ 
    ถังเก็บน้ำ     จำนวน           139    ใบ 
    โอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่   จำนวน   2,276    ใบ 
    ฝายราษีไศล    จำนวน          1    แห่ง 
    ฝายประชาอาสา    จำนวน         15    แห่ง 

  2.9  ด้านเศรษฐกิจ 

    รายได้ประชากร ประชากรมีรายต่อหัว 8,000 บาท / ปี 

  2.10 การเกษตรกรรม  
อำเภอราษีไศลมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น 171,050 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 71,212 
ครอบครัว 
 

 2.11 การอุตสาหกรรม 

  มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาตดำเนินการ จำนวน 322 แห่ง 
แรงงาน อัตราการว่างงาน อำเภอราษีไศลมีหมู่บ้านที่มีผู้ว่างงานจำนวน 126 หมู่บ้าน มีผู้ว่างงาน
ทั้งสิ้น จำวน 1,056 คน (เมษายน 2543) 
 

 2.12 การพาณิชย์และบริการ 

    มีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ 6 แห่ง มีธนาคาร 3 แห่ง 
    ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    มีสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด (ข้อมูลปี 2548) 

  2.14 สถานที่ท่องเที่ยว 
    ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน ตั้งอยู่บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลหนองแค 
    เมืองลิงบ้านหว้าน ตั้งอยู่ บ้านหว้านหมู่ 2 ตำบลหว้านคำ มีจำนวนลิงมากกว่า 1,000 ตัว 
    เมืองคงโคก ตั้งอยู่บ้านหลุบโมก หมู่ 6 ตำบลเมืองคง 
     หาดทรายขาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล หลังที่ว่าการเป็นแนวยาวตามลำน้ำ 
     ฝายราษีไศล ตั้งอยู่ที่บ้านดอนงูเหลือม หมู่ 3 ตำบลหนองแค พ้ืนที่เก็บน้ำ 44, 275 ลบ.ม. 



 2.15 ระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      5     แห่ง  
                   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านจำนวน            106    แห่ง  
                   ห้องสมุดประชาชนจำนวน         1     แห่ง 

 2.16 สถาบันหรือองค์การทางศาสนา  
    วัด ที่พักสงฆ์ 118 แห่ง โบสถ์คาทอลิก 1 แห่ง 

 4.3.15  การสาธารณสุข 
     โรงพยาบาลอำเภอ            1 แห่ง  
    สำนักงานสาธารณสุข             1 แห่ง  
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล         14  แห่ง 

2.17 ลกัษณะภูมิอากาศ  
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มพัดเข้าสู่ จังหวัด    ศรีสะเกษ 
และจะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างจะเย็นและแห้งเนื่องจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคม โดยเฉลี่ย 10.2 อาศาเซลเซียส 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดลงราวต้นเดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน 
แห้งแล้ง และอบอ้าวมาก อุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน โดยเฉลี่ย  40 องศาเซลเซียส  
 

 2.18 จุดเด่นของอำเภอราษีไศล 

     1) เป็นศูนย์รวมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน  อำเภอราษีไศลได้มีการยกระดับคูณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดย
การส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพผลติภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและเพ่ือให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

                2)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม   ในพ้ืนที่อำเภอราษีไศลมีแม่น้ำและลำน้ำที่
สำคัญ ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำมูล ห้วยทับทัน และลำน้ำเสียว ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งยัง
สามารถพัฒนา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อีก 
       3)  ประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอราษีไศล มีการจัดประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี  ที่บริเวณ
แม่น้ำมูล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน ของทุกปี  
       4) ประเพณีบุญบ้ังไฟ  อำเภอราษีไศล  มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี มีการจัดแข่งขันขบวน
เซิ้ง ขบวนแห่บั้งไฟ ซึ้งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
 

2.19 สถานศึกษาของเอกชนและรัฐบาลบริเวณโดยรวมที่เปิดสอนด้านอาชีวะ 



        อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นอำเภอที่มีประชากรในวัยเรียนมาก และเป็นอำเภอที่
มีพ้ืนที่กว้างมีอาณาเขตติดต่อกับหลายอำเภอ  อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีอำเภอที่อยู่
ในความดูแล  คือ อำเภอกันทรารมย์  อำเภอเมือง  อำเภอยางชุมน้อย  อำเภอโนนคูณ  อำเภอน้ำเกลี้ยง
อำเภอวังหิน  อำเภอพยุห์ โดยมีสถานศึกษาของเอกชน และรัฐบาลที่เปิดสอนด้านอาชีวศึกษา  ดังตาราง
ที่ 1.3 และตารางที่ 1.4  
 

ตารางที่ 1 สถานศึกษาเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 

โรงเรียน อำเภอ 
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ระยะทาง
จาก วทก.
ราษีไศล 

1. โรงเรียนจุลมณีอุทุมพรพิสัย 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการราษีไศล 

อุทุมพร 
ราษีไศล 

เขต  2 
เขต 2 

30  กม. 
  5  กม. 

 
     

ตารางที่ 1 สถานศึกษารัฐบาลที่เปิดสอนอาชีวศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 

โรงเรียน อำเภอ สังกัด 
ระยะทาง
จาก วทก.
ราษีไศล 

1. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
3. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

เมือง 
เมือง 
เมือง 

มหาชนะชัย 

อศจ.ศรีสะเกษ 
อศจ.ศรีสะเกษ 
อศจ.ศรีสะเกษ 
อศจ.ยโสธร 

  43  กม. 
  43  กม. 
  43  กม. 
  26 กม. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


