8

9

ถนน

นักแสดง ร.ร.บ้านกกดู่ ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น

18

17

ร.ร.บ้านนาดอกค้า

ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง

ร.ร.บ้านโพนสว่าง
วังเย็น

16

19

20

21

1
อ.กนกกร บุญเติม

10

11

12

ร.ร.บ้านห้วยตาด

อ.กนกกร บุญเติม

สกสค.จ.เลย

15

14

13

อ.กนกร บุญเติม
นักแสดง อ.นาด้วง
ร.ร.บ้านห้วยตาด (ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ)

22

ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม ร.ร.ชุมชนบ้านปากชม ร.ร.บ้านน้้าสวยภักดี

31

29

28

ร.ร.บ้านคกไผ่

อ.เกศศิญา วงษา
(ผู้เกษียณ)

30

ร.ร.บ้านห้วยพิชัย

ร.ร.บ้านห้วยพิชัย

32

33

34

ร.ร.บ้านห้วยหินขาว

ร.ร.บ้านห้วยหินขาว

ร.ร.บ้านชมน้อย

23

สกสค.จ.เลย

24

อ.กนกร บุญเติม

ปฏิคม สพป.ลย.1

27

(ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ)

แขก
ผู้มีเกียรติ
6 โต๊ะ
จานวน
30 ที่นั่ง

96

97

98

99

100

ร.ร.บ้านท่าลี่

ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี

ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี

ร.ร.บ้านบวกอ่าง

ร.ร.บ้านห้วยด้าย

106

105

104

103

102

101

ปฏิคม สพป.ลย.1

ร.ร.บ้านท่าลี่

ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี

ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี

ร.ร.บ้านปากยาง

ร.ร.บ้านขอนแก่น

107

108

109

110

111

112

ร.ร.บ้านยาง

ร.ร.บ้านยาง

ปฏิคม สพป.ลย.1

ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย

118

117

116

115

114

113

สพป.ลย.1

ร.ร.บ้านนาสีฯ

ร.ร.บ้านนาสีฯ

ร.ร.บ้านนาสีฯ

ร.ร.บ้านยาง

ร.ร.บ้านยาง

อ.กนกร บุญเติม

26

25

119

120

121

122

123

124

สพป.ลย.1

สพป.ลย.1

สพป.ลย.1

สพป.ลย.1

ร.ร.บ้านน้้าพร

ร.ร.บ้านน้้าพร

ร.ร.บ้านน้้าพร

ร.ร.บ้านน้้าพร

ร.ร.บ้านหาดทรายขาว

35

36

37

38

132

131

130

129

128

127

126

ร.ร.บ้านปางคอม

ร.ร.บ้านปางคอม

ร.ร.บ้านปางคอม

กลุม่ คุณภาพฯเชียงกลม

ร.ร.บ้านบุฮม

ร.ร.บ้านบุฮม

ร.ร.บ้านอุมุง

ร.ร.บ้านอุมุง

ร.ร.บ้านผากลางดง

(ร.ร.บ้านห้วยโตก)

45

44

43

42

41

ร.ร.บ้านนาแขม

ร.ร.บ้านนาแขม

ร.ร.บ้านท่าเปิป

ร.ร.บ้านท่าเปิป

ร.ร.บ้านห้วยผักกูด

ร.ร.ร่มเกล้า
บ้านชมเจริญ

ร.ร.ร่มเกล้า
บ้านชมเจริญ

46

47

48

49

50

51

52

ร.ร.ชุมชนบ้านนาอ้อ

ร.ร.บ้านน้้าคิว

ร.ร.บ้านน้้าคิว

ร.ร.อนุบาลเลย

ร.ร.อนุบาลเลย

ร.ร.อนุบาลเลย

ร.ร.บ้านโพน
อ.เมืองเลย

95
สพป.ลย.1 (ร้านส้ารอง)

40

39

133

ร.ร.อนุบาลเชียงคาน
"ปทุมมาสงเคราะห์"

146

ร.ร.อนุบาลเชียงคาน
"ปทุมมาสงเคราะห์"

134

ร.ร.อนุบาลเชียงคาน
"ปทุมมาสงเคราะห์"

135

ร.ร.อนุบาลเชียงคาน
"ปทุมมาสงเคราะห์"

145

ร.ร.อนุบาลเชียงคาน
"ปทุมมาสงเคราะห์"

144

ร.ร.บ้านโพน
(อ.เชียงคาน)

58

57

56

ร.ร.บ้านโป่ง

ร.ร.บ้านโป่ง

ร.ร.บ้านโป่ง

54

53

ร.ร.เมืองเลย

ร.ร.เมืองเลย

60

61

62

63

64

65

66

ร.ร.บ้านติว้ น้อย

ร.ร.บ้านติว้ น้อย

ร.ร.บ้านติว้ น้อย

ร.ร.บ้านไร่ทาม

ร.ร.บ้านไร่ทาม

ร.ร.บ้านกกดู่

ร.ร.บ้านกกดู่

ผอ.สมัย สมสงวน
(ผู้เกษียณ)

73

72

71

70

69

68

67

ร.ร.บ้านนาดินด้า

ร.ร.บ้านนาดินด้า

ร.ร.บ้านนาดินด้า

ร.ร.บ้านนาดินด้า

ร.ร.บ้านห้วยหวาย

ร.ร.บ้านกกดู่

74

75

76

77

78

79

80

ร.ร.บ้านห้วยทราย

ร.ร.บ้านห้วยทราย

ร.ร.บ้านห้วยทราย

ผอ.สมัย สมสงวน
(ผู้เกษียณ)

ร.ร.บ้านแหล่งควาย ร.ร.บ้านเพียซ้าพุวิทยา ร.ร.บ้านเพียซ้าพุวิทยา

87

86

85

84

83

82

81

ร.ร.บ้านหัวฝาย

ร.ร.บ้านห้วยทราย

ร.ร.บ้านห้วยทราย

ร.ร.บ้านห้วยทราย

ร.ร.บ้านแหล่งควาย

ร.ร.บ้านนาโป่ง

ร.ร.บ้านนาโป่ง

89

90

91

92

93

94

ร.ร.บ้านไผ่โทน

ร.ร.บ้านนาโป่ง

88

ร.ร.บ้านขอนแก่น
หนองบอน



55

อ.สุภาพร ยศปัญญา
(ผู้เกษียณ)



ร.ร.บ้านขอนแก่น
หนองบอน

ร.ร.บ้านวังยาว

ร.ร.บ้านป่าข้าวหลาม ร.ร.บ้านป่าข้าวหลาม

ผู้เกษียณเลี้ยวขวาตัดสนามด้านหลังโต๊ะจีนแถวสุดท้ายเข้าช่องทางเดินตรงกลางไปยังหน้าเวที

 ทางออกไปยังถนนกรมทางหลวง

 ช่องทางเดินไปหน้าเวที 

ถนนหน้าเสาธงชาติ

59
ร.ร.บ้านติว้ น้อย

ร.ร.บ้านผากลางดง ร.ร.บ้านหาดทรายขาว

ร.ร.บ้านโพน
(อ.เชียงคาน)

อ.วิไล ไชยค้าภา
(ผู้เกษียณ)

138

139

ร.ร.บ้านคกงิ้ว

ร.ร.บ้านคกงิ้ว

143

142

141

140

ร.ร.บ้านผาแบ่น

ร.ร.บ้านผาแบ่น

ร.ร.บ้านผาแบ่น

ร.ร.บ้านโพน
(อ.เชียงคาน)

137

- 2 - (ด้ายซ้ายของเวทีตดิ กับถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ)
147

148

149

150

151

152

153

ร.ร.บ้านนาซ่าว

ร.ร.บ้านนาซ่าว

ร.ร.บ้านนาซ่าว

ร.ร.บ้านนาซ่าว

ร.ร.บ้านหินตัง้

ร.ร.ชุมชนบ้านโสกฯ

ร.ร.ชุมชนบ้านโสกฯ

160

159

158

157

ร.ร.บ้านผาพอด

ร.ร.บ้านผาพอด

ร.ร.บ้านผาพอด

ร.ร.ภิรมย์ภักดีฯ

161

162

ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน

155

154

ร.ร.ชุมชนบ้านโสกฯ

ร.ร.ชุมชนบ้านโสกฯ

163

164

165

166

167

ร.ร.บ้านท่าบม

ร.ร.บ้านท่าบม

ร.ร.บ้านท่าบม

ร.ร.เพียงหลวง 18

ร.ร.เพียงหลวง 18

170

169

168

ร.ร.บ้านใหม่

ร.ร.บ้านใหม่

174

173

172

171

ร.ร.บ้านกอไร่ไหญ่

ร.ร.บ้านกอไร่ไหญ่

ร.ร.บ้านสูบ

ร.ร.บ้านสูบ

กลุม่ คุณภาพฯ
เชียงคาน

175

176

177

178

179

180

181

ร.ร.บ้านกอไร่ไหญ่

ร.ร.บ้านกอไร่ไหญ่

ร.ร.บ้านสูบ

ร.ร.บ้านสูบ

ร.ร.บ้านก้างปลา

ร.ร.บ้านก้างปลา

ร.ร.บ้านก้างปลา

182



156

อ.เชาวลิต เวชสวัสดิ์
(ผู้เกษียณ)

สพป.ลย.1
(ร้านส้ารอง)

183

184

สพป.ลย.1
(ร้านส้ารอง)

จราจร
(ร้านส้ารอง)

185

เวที/เครื่องเสียง
ยกไปหลังเวที

186 วงดนตรี

ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน
ยกไปหลังเวที

187

พิธีกร
ยกไปข้างบันได


หมายเหตุ 1. สพป.ลย.1 สีเหลือง
2. อ้าเภอนาด้วงสีฟ้า
3. อ้าเภอท่าลี่สีชมพู
4. อ้าเภอปากชมสีเขียว
5. อ้าเภอเชียงคานสีฟ้า
6. อ้าเภอเมืองสีชมพู

 ผู้เกษียณเลี้ยวขวา

เสาธง สกสค.จ.เลย

สวนหย่อม

(ด้านขวาของเวทีตดิ กับโรงจอดรถยนต์ สพป.ลย.1 ถนนกรมทางหลวง) - 2 -

136

125



2
อ.กนกกร บุญเติม

(ด้านซ้ายของเวทีติดกับถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ)

ถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

7

3
ร.ร.บ้านห้วยตาด

ผังงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ้าปี 2562 สพป.ลย.1
ป้ายบนเวที "เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน "
วันที่ 27 กันยายน 25621 ณ สนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฟอร์แดนซ์

ถนน





Å

4

ผังงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ้าปี 2562 สพป.ลย.1
ป้ายบนเวที "เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน "
วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฟอร์แดนซ์

Å

5

นักแสดง ร.ร.บ้านกกดู่ ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น



อาคารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

(ด้านขวาของเวทีติดกับโรงจอดรถ สพป.ลย.1 ถนนเลย-เชียงคาน)
6

ถนนเลย - เชียงคาน
โรงจอดรถ / แม่ครัวท้าอาหาร
เสาธง
โรงจอดรถ VIP



ทางเข้า

โรงจอดรถยนต์ส่วนกลาง สพป.ลย.1
ห้องน้้าชาย - หญิง
ถนน

 ช่องทางเดินไปหน้าเวที 

ป้อมยาม



ร้าน O SHOP
ถนน



ร้านกาแฟ

ถนน



