
 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านทับกี่  ต้ังอยู่หมู่ 3 บ้านผักเน่า ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120                     

โทร. 042-810475  เว็บไซต์โรงเรียน  www.btk.ac.th 

๑. สภาพท่ีต้ังโรงเรยีน 
โรงเรียนบ้านทับกี่  ต้ังอยู่ระหว่าง บ้านทับกี่   กับ  บ้าน  ผักเน่า  (หมู่ท่ี ๓,๙)  ตำบลอิปุ่ม   

อำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย   สภาพภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปเป็นภูเขาถนนลาดชันและคดโค้ง  มีหลุมบ่อ      
บนพื้นผิวถนน   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ         บ้านนา  บ้านวังเป่ง 
 ทิศใต้   ติดต่อ        บ้านทุ่งน้ำใส 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ     บ้านทับกี ่
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ  บ้านหินแลบ 
            ละติจูด  17.1614624              ลองติจูด  101.2325721 
 

๒. พ้ืนท่ีของโรงเรียน 
พื้นท่ีของโรงเรียนบ้านทับกี่ มีพื้นท่ีท้ังหมด  ๒๓ ไร่  ๓  งาน  ๘๕  ตารางวา 
ท่ีราชพัสดุ  ลย ๖๖๓     จำนวน    ๙   ไร่  ๓  งาน  ๘๕  ตารางวา 
ท่ีรับบริจาค   จำนวน   ๑๔  ไร่      
 

๓.  จำนวนบุคลากร 
 มีข้าราชการครูท้ังส้ินจำนวน  ๑๙  คน  ชาย  ๗  คน  หญิง ๘   คน  
 

๔.  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 ๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  ๒๘   คน  ชาย  ๑๓    คน  หญิง   ๑๕   คน 
 ๔.๒ ระดับประถมศึกษา  จำนวน   ๑๒๘   คน  ชาย  ๔๓   คน  หญิง   ๖๑   คน 
 ๔.๓ ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน   ๙๕   คน  ชาย  ๔๙   คน  หญิง   ๔๖    คน 
 

๕.  จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 ๕.๑ อาคารเรียน แบบ  สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน   ๒  ห้อง  ๑ หลัง  แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๘  
ห้องเรียน   ๑ หลัง    แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖  จำนวน  ๔  ห้อง   ๑   หลัง  และ แบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง   
จำนวน ๔  ห้อง   ๑  หลัง 
 ๕.๒  อาคารประกอบ  ๗   หลัง   อาคารเอกนประสงค์  ๒  หลัง  บ้านพักครู  ๓  หลัง   ส้วม  ๕ หลัง  
บ้านพักนักเรียน   ๓  หลัง 
 ๕.๓  สนามกีฬา/ลานกีฬา   ๓   สนาม 
 

๖. การจัดการศึกษา  และการให้บริการ 



 โรงเรียนบ้านทับกี่  จัดการศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ซึ่งมีหมู่บ้าน
ท่ีเป็นเขตบริการ  ๒  หมู่บ้าน  คือ บ้านผักเน่า และบ้านทับกี่ และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยาย
โอกาสทางการศึกษา) มีเขตพื้นที่การศึกษา ๑๓ หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลอิปุ่ม  อำเภอด่านซ้าย    
จังหวัดเลย 
 
 

 
 
 
๗. สภาพชุมชน 
 โดยสภาพท่ัวไปของชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษา จะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ท่ีมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันและการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นฤดูกาลท่ีทำแล้วต้องรอการเก็บเกี่ยวเช่น  การทำนา   ทำไร่   
ทำสวน   และการรับจ้างบางส่วน   สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวที่อาศัยยอยู่ร่วมกันหลายคนประกอบด้วย   
พ่อ   แม่   ลูก   และปู่   ย่า   ตา   ยาย   มีวัด   เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ   ทำบุญ   ตามเทศกาล และมี
ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาท่ียาวนาน เช่นบุญเล้ียงหอปู่ตา   ประเพณีบุญไหว้พระธาตุศรีสองรัก  
 

๘. การคมนาคม 
 การคมนาคมใช้เส้นทาง  บ้านน้ำพุงไปตำบลอิปุ่ม  เป็นถนนคอนกรีต  เส้นทางเป็นภูเขาที่ลาดชัน ผิว
ถนนเป็นหลุมเป็นส่วนใหญ่ และยังมีถนนทีใช้คมนาคมที่ยังไม่สะดวกเป็นถนนดินและลูกรังในบางหมู่บ้าน
ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอด่านซ้าย  ๔๒.๗  กิโลเมตร และจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต ๓  ๕๕.๓   กิโลเมตร 
 

๙. ศาสนา 
 พื้นฐานประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและมีวัดหรือสำนักสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและเปน็ท่ี
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
 

๑๐. วัฒนธรรม  ประเพณี 
 หมู่บ้านที่เป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทับกี่  จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ สืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  มีการทำบุญตักบาตรในวันพระ  ๘  ค่ำ  ๑๕   ค่ำ  และในวันพระก็เป็นวันที่ ชาวบ้าน
หยุดพักผ่อนร่วมกันพัฒนาสถานที่ที่เป็นสาธารณะ การติดต่อสื่อสารภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น   เมืองเลย   และ
ภาษาจากต้นตระกูลทางด่านซ้าย มีการเลี ้ยงหอ   เลี ้ยงบ้ านทั้งด่านซ้ายและในหมู่บ้านของตนเองตามเวลา
กำหนด  ส่วนการละเล่นต่าง ๆ ก็จะมีเทศกาล เช่น  การเล่นสะบ้า ในวันสงกรานต์  การเล่นขี่โกงกาง  ม้าสามขา    
เล่นลูกช่วง    ข้าวพันก้อน   และทำต้นดอกไม้   ฯลฯ 
 

๑๑. ภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น 
 

 ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน และบางอย่างแทบจะหาผู้สืบทอดไม่มี
ในปัจจุบันชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท่ีมีอย่าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลาน  นอกจากนั้นยังใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้
เป็นเครื ่องช่วยในการดำรงชีวิต และภูมิปัญญาบางอย่าง เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมา  ภูมิปัญญาในการ



ดำรงชีวิต  เช่น  การนำไม้ไผ่มาทำเครื่องจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน  การถนอมอาหารแบบธรรมชาติ   ทำ
หน่อไม้ดอง  หน่อไม้ขวด  หน่อไม้ปี๊บ  การทำไม้กวาด การทอผ้าพื้นเมือง   ภูมิปัญญาท่ีเป็นวิถี ชีวิต  เช่น  การ
ทำบุญสู่ขวัญ  โดยมีหมอขวัญเป็นผู้กล่าวคำขวัญเป็นต้น 
 

 
 

 
 

แผนท่ีโรงเรียนบ้านทับก่ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙ 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙
 

 

สนามบาสเกตบอล  
แบบ  สปช. 

 

อาคารเอนกประสงค้  สปช. ๒๐๒/๒๖
 

ท่ีจอดรถ 

อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖  

  E 

อาคารเรียน  สปช.  ๑๐๒/๒๖
 

                  สนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ ขนาด  ๖๐ x  ๖๐ 

ลานกีฬา
อเนกประส
งค์  แบบ  

สปช. 

บ้านพักนักเรียน
แบบกรมอาวะ 

ถงั
ประ
ปา 

อาคารห้องครัว  
แบบพิเศษ 

 

บ้านพักครู  แบบ   สปช.๓๐๑/๒๖ 
บ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖

 

บ้านพักนักเรียนขนาด  
๒  ห้อง  แบบพิเศษ 

W

 

บ้านพักครู
แบบองค้การ 

N S 

บา้นพกันกัเรียน
แบบกรมอาชีวะ  

ท่ีจอดรถนกัเรียน  

สวนพุทธศาสน์  

สว้ม สปช.๖๐๔/๔๕  

ห้องน ้า
แบบ
พิเศษ 

ห้องสว้ม 

สนามเดก็เล่น  
อาคาร
เอนกประ
สงค ์แบบ
องคก์าร 

บา้น
น ้า 

สหกรณ์ 

 

 
 

  สระน ้า 



 


