
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบัเหรียญ รางวัล
1 เด็กหญิงมยุริญ  ศรีไลละเพ็ชร์ บ้านนาดอกไม้ฯ สพป. เลย เขต 2 ทอง รางวัลที ่1
2 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองปัน้ ประจันตวิทยา เอกชน ทอง รางวัลที ่2
3  เด็กหญิงธีรดา  เมืองจันทึก  บ้านนาดอกไม้ฯ สพป. เลย เขต 2 ทอง รางวัลที ่3
4  เด็กหญิงชิดชนก  ปลัดเรือง  บ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 ทอง เกียรติบัตร
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภักดีวงค์ บ้านเหล่งควาย สพป.เลย  เขต 1 ทอง เกียรติบัตร
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท้องปัน้ แสงตะวันพัฒนา เอกชน ทอง เกียรติบัตร
7 เด็กชายภคิน  พรหมพุทธา มหาไถ่ศึกษา เอกชน ทอง เกียรติบัตร
8 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สิทธิ อนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย  เขต 3 ทอง เกียรติบัตร
9 เด็กหญิงชาลิสา  ไชโยแสง บ้านอุมุง สพป.เลย  เขต 1 ทอง เกียรติบัตร
10 เด็กหญิงฑิตยา  บัวงาม บ้านหนองปกติ สพป.เลย  เขต 1 ทอง เกียรติบัตร

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล

1 เด็กชายราเมศ  ทองฟัก ประจันตวิทยา เอกชน ทอง รางวัลที ่1
2 เด็กหญิงสุนิศา  ดอกไม้ บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120 สพป.เลย เขต 2 ทอง รางวัลที ่2
3 เด็กชายณรงค์สิทธ์  เย็นขัน บ้านแหล่งควาย สพป.เลย เขต 1 ทอง รางวัลที ่3
4 เด็กหญิงมนัสวรรณ   ทาโบราณ บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120 สพป.เลย เขต 2 ทอง เกียรติบัตร
5 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วแย้ม อนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 ทอง เกียรติบัตร
6 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์ เมืองเลย สพป.เลย เขต 1 ทอง เกียรติบัตร
7 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สีต้ือ บ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 ทอง เกียรติบัตร
8 เด็กหญิงธัญกร  บุญต่าย มหาไถ่ศึกษาเลย เอกชน ทอง เกียรติบัตร
9 เด็กหญิงทักษพร  เนติบุตร แสงตะวันพัฒนา เอกชน ทอง เกียรติบัตร
10 เด็กชายประเสริฐ  ไชยพรม บ้านอุมง สพป.เลย เขต 1 ทอง เกียรติบัตร

ผลการแขง่ขนัภาพวาดระบายสี  ระดบั  ป.4 - ป.6

ผลการแขง่ขนัภาพวาดระบายสี  ระดบั  ป.1 - ป.3

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ



ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 เด็กหญิงอารียา  เพ็งท า บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120ฯ สพป.เลย เขต 2 ทอง รางวัลที ่ 1
2 เด็กหญิงศุภัทรสรา  แข็งขัน บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที ่120ฯ สพป.เลย เขต 2 ทอง รางวัลที ่2
3 เด็กหญิงพรพรรษา  เชี่ยวทอง ศรีสงครามวิทยา สพม.19 ทอง รางวัลที่3
4 เด็กชายชัยมงคล  ตุนาวา ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.19 ทอง เกียรติบัตร
5 เด็กหญิงลุด  ไชส าแดง มูลมังหลวงปูช่อบ  ฐานสโม เอกชน ทอง เกียรติบัตร
6 เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม เลยพิทยาคม สพม.19 ทอง เกียรติบัตร
7 เด็กหญิงกนกพร  การุญบริรักษ์ มูลมังหลวงปูช่อบ  ฐานสโม เอกชน ทอง เกียรติบัตร
8 เด็กหญิงบุตรตรี  สีสุดตา มูลมังหลวงปูช่อบ  ฐานสโม เอกชน ทอง เกียรติบัตร
9 เด็ญหญิงปนัดดา  อ าพาพันธ์ ชุมชนบ้านปากห้วย สพป.เลย เขต 1 ทอง เกียรติบัตร
10 เด็กหญิงปริศนา  วงหาร บ้านห้วยพิชัย สพป.เลย เขต 1 ทอง เกียรติบัตร

11 เด็กชายนัฐพล  นนทะโคตร ด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 ทอง เกียรติบัตร
12 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุข บ้านห้วยพิชัย สพป.เลย เขต 1 ทอง เกียรติบัตร

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 นางสาวสุชัญญา  ทรงจ า สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19 ทอง รางวัลที ่ 1
2 นายภานุวัฒน์  ไชยรถ ศรีสงครามวิทยา สพม.19 ทอง รางวัลที ่2
3 นายพุฒิพงศ์  ค าภาพล เลยพิทยาคม สพม.19 ทอง รางวัลที่3
4 นายณัฐพัชร  บุญตันบุตร มหาไถ่ศึกษาเลย เอกชน ทอง เกียรติบัตร
5 นางสาวขนิษฐา  อ าพลรุ่งโรจน์ มูลมังหลวงปูช่อบฐานสโม เอกชน ทอง เกียรติบัตร

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 นายสิทธิชัย  กรรณลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อุดมศึกษา ทอง รางวัลที ่1

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ

ผลการแขง่ขนัภาพวาดระบายสี  ระดบั  ม.1-ม.3

ผลการแขง่ขนัภาพวาดระบายสี  ระดบั  ม.4- ม.5

ผลการแขง่ขนัภาพวาดระบายสี  ระดบั อุดมศึกษา



ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล

เด็กชายอนิรุต  พงสัมฤทธ์ อนุบาลภูกระดึง เอกชน เงิน รางวัลที ่1
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิน่ประไมล์
เด็กหญิงชนิดาภา  ฤทธิน์วล
เด็กชายเมธี  เตียวิวัฒน์
เด็กหญิงมุทิตา  เกตุพิบูรณ์
นายสมยศ  ธรรมรัง
เด็กชายเศรษฐี  ศรีสะอาด บ้านเหล่ากอหก สพป.เลย.3   - เข้าร่วม
เด็กชายพีรวัส  ทาสีดา
เด็กชายภูรินัฐ  จันทะคุณ
เด็กหญิงพรนภัส  จันทะคุณ
เด็กหญิงณัฎวดี  กาญจนสาร
นางสาวสุนันทา  สงคราม

ที่ ชื่อ  - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี บ้านวังยาว สพป.เลย เขต ๓ 85 ทอง

เด็กหญิงอรุณรัตน์  จักรดี
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาษิ
เด็กหญิงเปรมวดี  ขุนเกี๊ยม
เด็กหญิงนิลาวัลย์  พิมพ์เสนา
นายชัยศิริ  ชัยศรี

ผลการแขง่ขนัหนังสั้น  ระดบัประถมศึกษา ( ป.1-ป.6 )

1

2

ผลการแขง่ขนัหนังสั้น ระดบัมธัยมศึกษา  ( ม.1 - ม.3)

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์

โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ



ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล

1
นายณัฐดนัย  พลเวียง

ราชประชานุเคราะห์52 จังหวัด
เลย

การศึกษาพิเศษ
เงิน รางวัลที ่1

นายสุชาครีย์  ตาบเอี่ยม
นายอัครพล  พรมใจ
นายธีรภัทร  หินสี
นายอรชุน  อุดมพันธ์

2 นายทศรัตน์  แสนใจวุฒิ เลยพิทยาคม สพม.19 เงิน รางวัลที ่2
นางสาวธัณภัทร  ชัชวาล
นางสาวนันทิกานต์  เนติศานนท์
นางสาวรัชดาพร  สันติวรากร
นางสาวบุษราคัม  ต้ังสืบวัฒนา
นายฉัตรชัย  โบราณรัตน์

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์

โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ
ผลการหนังสั้น ระดบัมธัยมศึกษา (ม.4 - ม.6)



ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 เด็กหญิงอรวี ศรีหร่ิง เมืองเลย สพป.เลย 1 ทอง รางวัลที ่1

เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลชิต
เด็กหญิงอนิทิยา  ขจรกติติยทุธ์

2 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณชาติ ชุมชนภูเรือ สพป.เลย 3 ทอง รางวัลที ่2
เด็กชายสุภชัย  วรรณทองสุข
เด็กชายนัฐวุฒิ  อุ่นแกว้

3 เด็กหญิงธนัชพร  โคกแพ ด่านซ้าย สพป.เลย 3 ทอง รางวัลที ่3
เด็กหญิงจนัทราภา  ค าแหงผล
เด็กหญิงเอื้อนภัส  เสนานุช

4 เด็กหญิงกลุธิดา  ค าสอน อนุบาลภูกระดึง เอกชน ทอง เกยีรติบัตร
เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์เดช
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรีแสง

5 เด็กหญิงจรัิฐติกาล  จนีสูงเนิน ประจนัตวิทยา เอกชน เงิน เกยีรติบัตร
เด็กหญิงชญานิศ  ประยรูหาญ
เด็กหญิงปัณฑิตา  สังขอ์ไุร

6 เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์ บ้านเอราวัณ สพป.เลย 2 เงิน เกยีรติบัตร
เด็กหญิงจริาภรณ์  ศรีจนัดี
เด็กหญิงณัฐริดา  พะวา

7 เด็กหญิงกรกนก  ชาวน้ า อนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย 3 เงิน เกยีรติบัตร
เด็กหญิงณิชารีย ์ ศรีพชิัย
เด็กหญิงวริศรา  แสงราช

8 เด็กชายฐาปกรณ์  นิกรสุข บ้านคกเลา สพป.เลย 1 ทองแดง เกยีรติบัตร
เด็กชายสุริศีรย ์ นาสมชัย
เด็กหญิงวรรณ์วิสา  หาหล้า

9 เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี แสงตะวันพฒันา เอกชน ทองแดง เกยีรติบัตร
เด็กหญิงพชิญาภา  ธัญญะวัน
เด็กหญิงกญัญาพชัร  ประเสริฐ-ชัยภูมิ

10 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เขาลาด บ้านน้ ามี สพป.เลย 1 ทองแดง เกยีรติบัตร
เด็กหญิงวันวิภา  เขยีวบัณฑิต
เด็กหญิงวริศรา  ประสมทรัพย์

เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ

ผลการแขง่ขนัหนังสือเล่มเล็ก ระดบัประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย



ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมเทศ ด่านซ้าย สพป.เลย 3 ทอง รางวัลที ่1

เด็กหญิงณัฎชาสิริ  ขันเอีย
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีพรหม

2 เด็กชายปฏิภาณ  ค าภูธร ภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 ทอง รางวัลที ่2
เด็กชายสีหราช  กองบาง
เด็กหญิงเกศสุดา  บัวมิ่ง

3 เด็กหญิงสุธัญญา  มงคลวัฒนะ เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.19 ทอง รางวัลที ่3
เด็กหญิงพรชนก  แก้วใส
เด็กหญิงอรทัย  กองฉันทะ

4 เด็กหญิงธนัญชยา  แสงไชยวัน เซนต์จอห์นท่าบม เอกชน เหรียญ เกียรติบัตร
เด็กหญิงกฤษติญา  หลักบ้าน
เด็กหญิงพิจิตตรา  แสงจันทร์

5 เด็กชายพรชัย  บุญกะวิน เชียงคาน สพม.19 ทองแดง เกียรติบัตร
เด็กชายพีรภัทร  สิงหา
เด็กหญิงธนพร  สาลาสุดตา

6 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาลีผล มหาไถ่ศึกษาเลย เอกชน ทองแดง เกียรติบัตร
เด็กหญิงพุทธิดา  มูลลี
เด็กหญิงชนิศา  บุดดีเคน

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ

ผลการแขง่ขนัหนังสือเล่มเล็ก ระดบัมธัยมศึกษา (ม.1 - ม.3)



ที่ โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 นางสาวจีราวรรณ  แพงแซง ภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 ทอง รางวัลที ่1

นางสาวมนัสชนก  เติมสวัสด์ิ
นางสาววราภรณ์  เพียรักษา

2 นางสาวจริยา  ดอนสามารถ เซนต์จอห์นท่าบม เอกชน ทอง รางวัลที ่2
นางสาวเจนจิรา  บุบผาจันดี
นางสาวกิตติกา  บุบผาจันดี

3 นางสาวพิยดา  วันทองสุข น้ าสวยวิทยาสรรพ์ สพม.19 ทอง รางวัลที ่3
นางสาวรุ่งรัตน์  ขันมะณี
นางสาวอรญา  อ้วยศิริ

4 นางสาววรนุช  โสประดิษฐ ภูเรือวิทยา สพม.19 เหรียญ เกียรติบัตร
นางสาวกนกเนตร  ศรีบุรินทร์
นางสาวลัคณา  วงค์ค าโสม

5 นางสาวรัชนีกร  ผลจันทร์ มหาไถ่ศึกษาเลย เอกชน ทองแดง เกียรติบัตร
นางสาววิชชุดา  มูลวงษ์
นางสาวอรอนงค์  ศรีมุลทา

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ

ผลการแขง่ขนัหนังสือเล่มเล็ก ระดบัมธัยมศึกษา (ม.4 - ม.6)



ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 นางนวพร  สุขประเสริฐ บ้านโคกงาม สพป.เลย เขต ๓ ทอง รางวัลที ่1

นายสันติ  ค าโคตร อนุบาลภูกระดึง เอกชน ทอง รางวัลที ่2
2 ว่าทีร้่อยตรีหญิง  นิตยา  อุตสาหะ เมืองเลย สพป.เลย เขต ๑ ทอง รางวัลที ่3

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ระดบั รางวัล
1 นายปริญญา  ศรีสมัย บ้านโนนป่าซาง สพป.ลย.2 ทอง รางวัลที ่1

2
นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์ สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19

ทอง รางวัลที ่2
3 นางสาวครองขวัญ  เคยชัยภูมิ เลยอนุกูลวิทยา สพม.19 ทอง รางวัลที ่3

   แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
เร่ือง  ผลการประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ สู่การปฏิบัติ

ผลการประกวด  สื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษา  ครู อาจารย์ (ระดบัมธัยมศึกษา)

ผลการประกวด  สื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษา  ครู อาจารย์ (ระดบัประถมศึกษา)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


