
ประววัตติและตราสวัญลวักษณณ
ประววัตติตตาบลดอนหวัน

ตตาบลดอนหวัน เดดิมททีเปป็นพพพื้นททีที่ของตตตำบลทท่ตำพระและตตตำบลดอนหหันในปปัจจจุบหัน ซซที่งมทีจตตำนวนหมมท่บบ้ตำน 20 หมมท่บบ้ตำน ในเขต
กตำรปกครอง คพอ

- บบ้ตำนดอนหหัน บบ้ตำนหนองโขท่ย
- บบ้ตำนดอนแดง บบ้ตำนหนองใครท่นจุท่น
- บบ้ตำนโนนเขวตำ บบ้ตำนวหังหดิน
- บบ้ตำนเหลท่ตำนกชจุม บบ้ตำนทท่ตำพระเนตำวว
- บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก บบ้ตำนสวนมอญ
- บบ้ตำนดอนนบ้อย บบ้ตำนหนองปลตำเขง
- บบ้ตำนโนนตจุท่น บบ้ตำนหบ้วยเตย
- บบ้ตำนสวท่ตำงมรรคตำ บบ้ตำนหนองบหัวดทีหมที
- บบ้ตำนหลจุบหญบ้ตำคตำ บบ้ตำนหนองแวง
- บบ้ตำนทท่ตำแรท่ บบ้ตำนทท่ตำพระ

ประมตำณ พ.ศ. 2448 นตำยสตำมตำรถไดบ้หยท่ตำรบ้ตำงกหับภรรยตำ ณ บบ้ตำนดอนบม ตตตำบลเมพองเกท่ตำและไดบ้มตำแตท่งงตำนใหมท่ททีที่
บบ้ตำนดอนแดงหมมท่ททีที่ 2 (หมมท่ 2 และหมมท่15 ในปปัจจจุบหัน)  ตท่อมตำไดบ้เกดิดไฟไหมบ้ขซพื้นในหมมท่บบ้ตำน นตำยสตำมตำรถจซงไดบ้ชหักชวนเพพที่อน ๆ
พรรคพวก ประมตำณ 40 ครอบครหัวยบ้ตำยมตำบจุกเบดิกบบ้ตำนใหมท่ คพอ บบ้ตำนดอนหหัน หมมท่ 1 (หมมท่ 1 และหมมท่14 ในปปัจจจุบหัน)

ในปปี พ.ศ. 2475 รหัฐบตำลไดบ้ออก พรบ. ปกครองทบ้องททีที่โดยมทีขจุนละหหันเปป็นกตตำนหันคนแรกของตตตำบลดอนหหัน
เดดิมทที นตำยละหหัน เปป็นหลวงพท่อวหัดบบ้ตำนดอนหหัน และไดบ้ลตำสดิกขตำออกมตำเปป็นผมบ้ใหญท่บบ้ตำน และไดบ้รหับเลพอกตหัพื้งเปป็นจตำกผมบ้ใหญท่บบ้ตำน
ดบ้วยกหัน ใหบ้เปป็นกตตำนหัน ตท่อมตำจซงไดบ้ซพพื้อยศ “ขจุน” ในรตำคตำ 2 บตำท จซงไดบ้รหับแตท่งตหัพื้งเปป็นขจุนละหหันเปป็นกตตำนหันคนแรกของตตตำบลดอน
หหัน หลหังจตำกขจุนละหหันเสทียชทีวดิต รบ้อยตรทีมที บจุญจตตำนง จซงไดบ้รหับเลพอกเปป็นกตตำนหันคนตท่อมตำจนเสทียชทีวดิต

ประมตำณ พ.ศ. 2505 จซงไดบ้มทีกตำรแบท่งแยกตตตำบลทท่ตำพระออกจตำกตตตำบลดอนหหัน และมทีนตำยดที โพธดิธิ์รจุก เปป็นกตตำนหัน
ตตตำบล ดอนหหัน คนแรกหลหังจตำกแบท่งแยกตตตำบลทหัพื้ง 2 ตตตำบลออกมตำแลบ้วหลหังจตำก นตำยดที โพธดิธิ์รจุก เสทียชทีวดิตลงในปปี พ.ศ. 2516

นตำยกหัณหตำ แทท่นมณเททียร ผมบ้ใหญท่บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรกจซงไดบ้รหับเลพอกใหบ้เปป็นกตตำนหันคนททีที่ 2
นตำยอดินทรวตตำ สมเวช ไดบ้รหับเลพอกเปป็นกตตำนหันคนททีที่ 3
นตำยเสรที หลบ้ตำสทีดตำ ไดบ้รหับเลพอกเปป็นกตตำนหันคนททีที่ 4
นตำยบจุดสที บจุดดตำ ไดบ้รหับเลพอกเปป็นกตตำนหันคนททีที่ 5
และ นตำยสมพล ละคตตำภตำ ไดบ้รหับเลพอกเปป็นกตตำนหันคนททีที่ 6 ตหัพื้งแตท่ปปี พ.ศ.2532-ปปัจจจุบหัน
ตท่อมตำในเดพอนมดิถจุนตำยน 2527 จซงไดบ้แบท่งแยกหมมท่ททีที่ 11 ออกมตำจตำกหมมท่ททีที่  บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรกและแบท่งแยกหมมท่

ททีที่ 12 ออกจตำกหมมท่ททีที่ 4 ในปปีพ.ศ. 2538 แบท่งแยกหมมท่ททีที่ 13 ออกจตำกบบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรกหมมท่ททีที่ 5 ในปปี พ.ศ. 2540 และ ในปปี
พ.ศ. 2541 ไดบ้แบท่งแยกบบ้ตำนดอนหหันหมมท่ 14 ออกจตำกบบ้ตำนดอนหหัน หมมท่ 1 และไดบ้แบท่งแยกบบ้ตำนดอนเจรดิญหมมท่ททีที่ 15 ออกจตำก หมมท่
ททีที่ 2 ในปปี พ.ศ. 2543 ปปัจจจุบหันตตตำบลดอนหหันมทีกตำรปกครองจตตำนวน 15 หมมท่บบ้ตำน คพอ

หมมท่ททีที่ 1 บบ้ตำนดอนหหัน
หมมท่ททีที่ 2 บบ้ตำนดอนแดง
หมมท่ททีที่ 3 บบ้ตำนโนนเขวตำ



หมมท่ททีที่ 4 บบ้ตำนเหลท่ตำนกชจุม
หมมท่ททีที่ 5 บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก
หมมท่ททีที่ 6 บบ้ตำนดอนนบ้อย
หมมท่ททีที่ 7 บบ้ตำนโนนตจุท่น
หมมท่ททีที่ 8 บบ้ตำนสวท่ตำงมรรคตำ
หมมท่ททีที่ 9 บบ้ตำนหลจุบหญบ้ตำคตำ
หมมท่ททีที่ 10 บบ้ตำนทท่ตำแรท่ 
หมมท่ททีที่ 11 บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก
หมมท่ททีที่ 12 บบ้ตำนเหลท่ตำพหัฒนตำ
หมมท่ททีที่ 13 บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก
หมมท่ททีที่ 14 บบ้ตำนดอนหหัน 
หมมท่ททีที่ 15 บบ้ตำนดอนเจรดิญ

ชชชื่อตตาบลดอนหวัน
เหตจุททีที่ตหัพื้งชพที่อวท่ตำตตตำบลดอนหหัน เพรตำะวท่ตำพพพื้นททีที่ตตตำบลดอนหหันมทีตบ้นหหันขซพื้นอยมท่เปป็นจตตำนวนมตำก ชตำวบบ้ตำนเรทียกวท่ตำปป่ตำหหัน

และลหักษณะ พพพื้นททีที่เปป็นพพพื้นททีที่ดอนหรพอโนน(ภตำษตำอทีสตำน)ชตำวบบ้ตำนจซงตหัพื้งชพที่อวท่ตำ“ตตตำบลดหหัน”

ตราสวัญลวักษณณองคณการบรติหารสส่วนตตาบลดอนหวัน



สภาพทวัชื่วไปและขข้อมมูลพชพื้นฐาน
ลวักษณะททชื่ตวัพื้ง

ททชื่ตวัพื้ง
ทดิศเหนพอ ตดิดกหับ ต. เมพองเกท่ตำและตตตำบลพระลหับ อ. เมพอง จ. ขอนแกท่น
ทดิศใตบ้ ตดิดกหับ ต. ทท่ตำพระ อ. เมพอง จ. ขอนแกท่น
ทดิศตะวหันออก ตดิดกหับ ต. เขวตำไร อ. โกสจุมพดิสหัย จ. มหตำสตำรคตำม
ทดิศตะวหันตก ตดิดกหับ ต. ทท่ตำพระ อ. เมพอง จ. ขอนแกท่น

เนชพื้อททชื่
ประมตำณ 53.8 ตตำรตำงกดิโลเมตร

ลวักษณะภมูมติประเทศโดยทวัชื่วไป
พพพื้นททีที่องควกตำรบรดิหตำรสท่วนตตตำบลดอนหหัน โดยทหัที่วไปเปป็นททีที่รตำบ  มทีลหักษณะเปป็นลมกคลพที่นลอนลตำด  พพพื้นดดินเปป็นดดิน

รท่วนปนทรตำยไมท่สตำมตำรถเกก็บกหักนตพื้ตำไดบ้ดที  จซงเกดิดควตำมแหบ้งแลบ้ง  มทีสตำยนตพื้ตำไหลผท่ตำน 3 สตำยคพอ
1. แมท่นตพื้ตำชที มทีควตำมยตำวในเขตพพพื้นททีที่ตตตำบลดอนหหัน ประมตำณ  17.50    กดิโลเมตร
2. ลตตำหบ้วยชหัน มทีควตำมยตำวในเขตพพพื้นททีที่ตตตำบลดอนหหัน ประมตำณ  20.50    กดิโลเมตร
3. ลตตำหบ้วยรตำกไมบ้ สท่วนใหญท่ยหังมทีลหักษณะตพพื้นเขดิน
จตตำนวนหมมท่บบ้ตำนในตตตำบลดอนหหัน มทีหมมท่บบ้ตำนในปกครองทหัพื้งหมด 15 หมมท่บบ้ตำน ดหังนทีพื้
หมมท่ททีที่ 1   บบ้ตำนดอนหหัน หมมท่ททีที่ 2   บบ้ตำนดอนแดง
หมมท่ททีที่ 3   บบ้ตำนโนนเขวตำ หมมท่ททีที่ 4   บบ้ตำนเหลท่ตำนกชจุม
หมมท่ททีที่ 5   บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก หมมท่ททีที่ 6   บบ้ตำนดอนนบ้อย
หมมท่ททีที่ 7   บบ้ตำนโนนตจุท่น หมมท่ททีที่ 8   บบ้ตำนสวท่ตำงมรรคตำ
หมมท่ททีที่ 9   บบ้ตำนหลจุบหญบ้ตำคตำ หมมท่ททีที่ 10 บบ้ตำนทท่ตำแรท่
หมมท่ททีที่ 11 บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก หมมท่ททีที่ 12 บบ้ตำนเหลท่ตำพหัฒนตำ
หมมท่ททีที่ 13 บบ้ตำนหนองหญบ้ตำแพรก หมมท่ททีที่ 14 บบ้ตำนดอนหหัน
หมมท่ททีที่ 15 บบ้ตำนดอนเจรดิญ

ประชากร
(ขบ้อมมลสถดิตดิเกทีที่ยวกหับประชตำกร ของกรมกตำรปกครอง กระทรวงมหตำดไทย ณ เดพอน ธหันวตำคม พ.ศ. 2550
จตตำนวนหลหังคตำเรพอนในเขตพพพื้นททีที่รหับผดิดชอบ 2,400 หลหังคตำเรพอน
จตตำนวนประชตำกรทหัพื้งหมดในพพพื้นททีที่ตตำมฐตำนทะเบทียนรตำษฎร 9,615 คน
จตตำนวนประชตำกรททีที่พดิกตำร  หรพอ  ทจุพลภตำพทหัพื้งหมด 43 คน
จตตำนวนประชตำกรททีที่เปป็นโรคเอดสวและไดบ้รหับควตำมชท่วยเหลพอ 2 คน



เพศชาย เพศหญติง
อายย (ปป) จตานวน (คน) อายย (ปป) จตานวน (คน)

นบ้อยกวท่ตำ 1 44 นบ้อยกวท่ตำ 1 65
1 – 6 357 1 – 6 345
7 – 12 418 7 – 12 391
13 – 18 458 13 – 18 475
19 – 60 3,019 19 – 60 3,035

60 ปปีขซพื้นไป 479 60 ปปีขซพื้นไป 529
รวม 4,775 รวม 4,840

ลวักษณะอาชทพของประชากรในพชพื้นททชื่
ประมตำณกตำรผมบ้ประกอบอตำชทีพกตำรผมบ้ประกอบอตำชทีพดหังตท่อไปนทีพื้

ผมูข้ประกอบอาชทพ เกษตรกรรม อยตสาหกรรม รวับจข้างทวัชื่วไป อชชื่นๆ วส่างงาน
คดิดเปป็นเปอรวเซก็นตว 73 3 22 1 1
คดิดเปป็นจตตำนวนรตำย 7,960 331 1,102 111 111

แหลส่งนตพื้า
จตตำนวนแมท่นตพื้ตำททีที่ไหลผท่ตำน 1 สตำย (แมท่นตพื้ตำชที)
จตตำนวนหบ้วย / หนอง /คลอง /บซง 2/13 แหท่ง / สตำย (ลตตำหบ้วยชหันและลตตำหบ้วยรตำกไมบ้)
จตตำนวนอท่ตำงเกก็บนตพื้ตำและฝตำยนตพื้ตำลบ้น 1 แหท่ง
จตตำนวนคลองชลประทตำน 4 แหท่ง
จตตำนวนบท่อบตำดตำลสตำธตำรณะ 15 แหท่ง
จตตำนวนบท่อบตำดตำลเอกชน 15 แหท่ง
จตตำนวนบท่อนตพื้ตำตพพื้นเอกชน 20 แหท่ง

ประปา
จตตำนวนครหัวเรพอนมทีนตพื้ตำประปตำใชบ้ 2,390 ครหัวเรพอน
จตตำนวนครหัวเรพอนททีที่ไมท่มทีนตพื้ตำประปตำใชบ้ 10 ครหัวเรพอน
หนท่วยงตำนททีที่ดตตำเนดินกตำรประปตำในพพพื้นททีที่ 1 ประปตำหมมท่บบ้ตำน
จตตำนวนประปตำททีที่ผลดิตไดบ้ 190 ลบ.ม. / วหัน
จตตำนวนประปตำททีที่มทีกตำรใชบ้ 190 ลบ.ม. / วหัน
จตตำนวนแหลท่งนตพื้ตำดดิบททีที่ใชบ้ผลดิตนตพื้ตำประปตำ 4 แหท่ง
จตตำนวนแหลท่งนตพื้ตำดดิบสตตำรองททีที่ใชบ้ผลดิตนตพื้ตำประปตำ 1 แหท่ง

ไฟฟฟ้า
ไฟฟฟ้ตำททีที่ผลดิตโดยกตำรไฟฟฟ้ตำนครหลวงหรพอกตำรไฟฟฟ้ตำสท่วนภมมดิภตำคคดิดเปป็นรบ้อยละ 100 % ของพพพื้นททีที่



จตตำนวนครหัวเรพอนททีที่มทีไฟฟฟ้ตำใชบ้ 100 % ครหัวเรพอน
จตตำนวนไฟฟฟ้ตำสตำธตำรณะ 674 จจุด
จตตำนวนไฟฟฟ้ตำสตำธตำรณะททีที่ตบ้องกตำรเพดิที่ม 30 จจุด
มทีจตตำนวนระบบไฟฟฟ้ตำแบบโซลท่ตำเซลลว

ลวักษณะทางสวังคม
ขข้อมมูลศาสนสถาน

จตตำนวนวหัด 10 แหท่ง
จตตำนวนเมรจุเผตำศพ 8 แหท่ง

ขข้อมมูลผมูข้นวับถชอศาสนา
จตตำนวนผมบ้นหับถพอศตำสนตำพจุทธ รบ้อยละ 100 ของประชตำกรทหัพื้งหมด

ขข้อมมูลดข้านการศศึกษา
สถตำนศซกษตำระดหับประถม 8 แหท่ง (สหังกหัดกระทรวงศซกษตำธดิกตำร)

ศมูนยณพวัฒนาเดด็กเลด็ก
จตตำนวนศมนยวพหัฒนตำเดก็กเลก็ก 4 แหท่ง
 จตตำนวนครมผมบ้ดมแลเดก็กอนจุบตำลและปฐมวหัย 9 คน

ลวักษณะทางเศรษฐกติจ
อยตสาหกรรม / ธยรกติจ

ลตาดวับ
ททชื่

ประเภท
อยตสาหกรรม/

ธยรกติจ

จตานวน
โรงงาน/
บรติษวัท/ผมูข้

ประกอบการ

จตานวนแรงงาน 
(คน)

คติดเปป็น% ของ
อยตสาหกรรม

ทวัพื้งหมด

ยอดรายไดข้
เฉลทชื่ยปป

1 ผลดิตตจุตุ๊กตตำเซรตำมดิค 1 1,200 - -
2 ผลดิตเสพพื้อผบ้ตำ 1 500 - -



พชชเศรษฐกติจ
ลตาดวับททชื่ ประเภทพชชเศรษฐกติจ จตานวน  พชพื้นททชื่ปลมูก/ไรส่

1 อบ้อย 2,000
2 ขบ้ตำว 20,000
3 มหันสตตำปะหลหัง 1,000
4 ผหัก 1,000

การพาณติชยกรรมและบรติการ
- จตตำนวนสถตำนทีนตพื้ตำมหัน / ปปัปั๊ม 1 แหท่ง
- จตตำนวนสถตำนทีแบบปปัปั๊มหลอด 3 แหท่ง
- จตตำนวนตลตำดสด 1 แหท่ง (ตลตำดหนองหญบ้ตำแพรก)

สถานประกอบการ
- จตตำนวนสถตำนบรดิกตำรตตำม พ.ร.บ. สถตำนบรดิกตำร

การปศยสวัตวณ (ปศยสวัตวณททชื่ทตาการเลทพื้ยงอยมูส่ในพชพื้นททชื่)
จตานวนเกษตรกรททชื่เลทพื้ยง โค กระเบชอ เปป็ด ไกส่ หมมู

แหท่ง 525 115 81 575 31
ตหัว (โดยประมตำณ) 1,875 315 1,350 3,750 180

การประมง และสวัตวณนตพื้า
- จตตำนวนผมบ้มทีอตำชทีพทตตำประมงตตำมวดิธทีธรรมชตำตดิ (จหับสหัตววมตำขตำย) 28 รตำย

จตานวนผมูข้มทอาชทพทตาการประมง กยข้ง ปลา หอย ปมู กบ
รตำย - 7 7 7 7

จตตำนวนโดยประมตำณ(ตบ้น/ปปี) - - - - -
- จตตำนวนผมบ้มทีอตำชทีพทตตำประมงแบบเลทีพื้ยง 54 รตำย

จตานวนผมูข้มทอาชทพทตา
ประมงเลทพื้ยง

กยข้ง ปลา หอย ปมู กบ

รตำย 2 45 - - 7
บท่อ (โดยประมตำณ) 2 110 - - 7



ลวักษณะทางดข้านสาธารณสยข
สถานบรติการสาธารณสยข

- จตตำนวนสถตำนทีอนตำมหัย จตตำนวน 2 แหท่ง ประกอบดบ้วย
1) สถตำนทีอนตำมหัยตตตำบลดอนหหัน
2) สถตำนทีอนตำมหัยหนองหญบ้ตำแพรก
- จตตำนวนศมนยวบรดิกตำรสตำธตำรณสจุข จตตำนวน 15 แหท่ง

บยคลากรดข้านสาธารณสยข
- ขบ้ตำรตำชกตำร จตตำนวน 12 คน
- ลมกจบ้ตำง จตตำนวน 2 คน
- อสม.ประจตตำหมมท่บบ้ตำน จตตำนวน 187 คน

ลวักษณะทางดข้านการเงตินการคลวัง
สถานะการคลวัง อบต.ดอนหวัน ปปงบประมาณททชื่ผส่านมา 2559

- รตำยรหับจรดิง (ไมท่รวมเงดินอจุดหนจุน) จตตำนวน 27,255,404.33 บตำท
- รตำยรหับจรดิง (รวมเงดินอจุดหนจุน) จตตำนวน 38,139,412.33 บตำท
- รตำยจท่ตำยจรดิง จตตำนวน 36,571,563.71 บตำท

การจวัดเกด็บรายไดข้ (รวมภาษทจวัดสรรและเงตินอยดหนยน)
หมวดภาษทอากร
- ภตำษทีบตตำรจุงทบ้องททีที่ เกก็บไดบ้ 95,357.36 บตำท
- ภตำษทีโรงเรพอนและททีที่ดดิน เกก็บไดบ้ 1,657,308.34 บตำท
- ภตำษทีปฟ้ตำย เกก็บไดบ้ 88,887 บตำท

รวม 1,841,552.70 บาท
หมวดคส่าธรรมเนทยม คส่าปรวับ และใบอนยญาต
1. คท่ตำธรรมเนทียมเกทีที่ยวกหับใบอนจุญตำตกตำรขตำยสจุรตำ    เกก็บไดบ้  3,550.2 บตำท
2. คท่ตำธรรมเนทียมเกทีที่ยวกหับกตำรควบคจุมอตำคตำร    เกก็บไดบ้  1,930 บตำท
3. คท่ตำธรรมเนทียมเกก็บและขนมมลฝอย    เกก็บไดบ้  615,020 บตำท
4. คท่ตำธรรมเนทียมจดทะเบทียนพตำณดิชยว    เกก็บไดบ้  2,430 บตำท
5. คท่ตำธรรมเนทียมเกก็บขนอจุจจตำระและสดิที่งปฏดิกมล    เกก็บไดบ้  10,000 บตำท
6. คท่ตำธรรมเนทียมอพที่น ๆ    เกก็บไดบ้  20,460 บตำท
7. คท่ตำปรหับกตำรผดิดสหัญญตำ    เกก็บไดบ้  239,827.80 บตำท
8. คท่ตำปรหับอพที่น ๆ    เกก็บไดบ้  - บตำท
9. คท่ตำใบอนจุญตำตเกทีที่ยวกหับกตำรควบคจุมอตำคตำร    เกก็บไดบ้  19,955 บตำท
10. คท่ตำใบอนจุญตำตประกอบกตำรคบ้ตำสตตำหรหับกดิจกตำรททีที่เปป็นอหันตรตำยตท่อสจุขภตำพ   เกก็บไดบ้  15,100 บตำท
11. คท่ตำใบอนจุญตำตอพที่น ๆ    เกก็บไดบ้  12,272 บตำท

รวม    940,545 บาท



หมวดรายไดข้จากทรวัพยณสติน
- ดอกเบทีพื้ย จตตำนวน 334,969.41 บตำท
หมวดรายไดข้เบด็ดเตลด็ด
1. คท่ตำขตำยแบบแปลน จตตำนวน 19,800 บตำท
2. รตำยไดบ้เบก็ดเตลก็ดอพที่น ๆ จตตำนวน 149,693 บตำท

รวม 169,493 บาท
หมวดภาษทจวัดสรร
- ภตำษทีจหัดสรร จตตำนวน 23,968,844.22 บตำท
หมวดเงตินอยดหนยน
- เงดินอจุดหนจุนทหัที่วไป จตตำนวน 10,884,008 บตำท

ลวักษณะทางดข้านบยคลากร
ขข้อมมูลบยคลากรขององคณการบรติหารสส่วนตตาบล

(1) จตตำนวนบจุคลตำกร จตตำนวน 40 คน
ตตตำแหนท่งในสตตำนหักปลหัดองควกตำรบรดิหตำรสท่วนตตตำบล จตตำนวน 13 คน
ตตตำแหนท่งในหนท่วยตรวจสอบภตำยใน จตตำนวน 1 คน
ตตตำแหนท่งในสท่วนกตำรคลหัง จตตำนวน 7 คน
ตตตำแหนท่งในสท่วนโยธตำ จตตำนวน 9 คน
ตตตำแหนท่งในสท่วนกตำรศซกษตำ จตตำนวน 10 คน
(2) ระดหับกตำรศซกษตำของบจุคลตำกร     
ประถมศซกษตำ จตตำนวน 3 คน
มหัธยมศซกษตำตอนตบ้น จตตำนวน 1 คน
มหัธยมศซกษตำตอนปลตำย/ปวช. จตตำนวน 7 คน
อนจุปรดิญญตำ/ปวส. จตตำนวน 7 คน
ปรดิญญตำตรที จตตำนวน 22 คน
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