
รางวัลระดบัภาค ภาคเหนอื 

รางวัลประเภท  กรีฑา (ประเภทลู่)  

ชื่อรางวัล   รางวัลชนะเลิศ (เหรยีญทอง)  วิ่ง 800 เมตร หญิง   

ผู้ทีไ่ด้รับ       นางสาวเฌอแตม  แซ่อึ่ง  

 

ชื่อรางวัล  รางวัลชนะเลิศ (เหรยีญทอง)   วิ่ง 400 เมตร  หญิง 

ผู้ที่ได้รับ   นางสาวเฌอแตม  แซ่อึ่ง  

 

ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง (เหรยีญเงนิ)  วิ่ง 800 เมตร หญิง 

ผู้ที่ได้รับ   นางสาวอรทัย  สริิวรรณ์ 

 

ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง (เหรยีญเงนิ)  วิ่งผลัด 4x100 เมตร 

ผู้ที่ได้รับ   1. นางสาวมุทติา   ณ ล าพูน 

  2. นางสาวปาณิสรา  พงษ์พันธ์ 

  3. นางสาวสินธุอร  ใจตา 

  4. นางสาวเกตุมณี  สุขเสนา 

  5. นางสาวปรียาภรณ์  ฟั่นสืบ 

  6. นางสาวนัชชา  จติรภักดี 

 

 

 

 



ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง (เหรยีญเงนิ)  วิ่งผลัด 4x400 เมตร 

ผู้ที่ได้รับ   1. นางสาวมุทติา   ณ ล าพูน 

  2. นางสาวปาณิสรา  พงษ์พันธ์ 

  3. นางสาวพัชรินทร์  มากมี 

  4.  นางสาวเฌอแตม  แซ่อึ่ง 

  5.  นางสาวอรทัย   สิรวิรรณ์ 

  6.  นางสาวทิพย์วารี  ปุ๊ดอินถา 

  

ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง (เหรยีญเงนิ)  วิ่งผลัดผสม (เมดเล่ย์) 

ผู้ที่ได้รับ   1. นางสาวมุทติา   ณ ล าพูน 

  2. นางสาวปาณิสรา  พงษ์พันธ์ 

  3. นางสาวพัชรินทร์  มากมี 

  4.  นางสาวเฌอแตม  แซ่อึ่ง 

  5.  นางสาวอรทัย   สิรวิรรณ์ 

  6.  นางสาวเกตุมณี  สุขเสนา 

 

ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)  เดิน 3000 เมตร 

ผู้ได้รับ     นางสาวศิริขวัญ  อุดหมอ 

 

ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)  วิ่ง 100 เมตร 

ผู้ได้รับ     นางสาวเกตุมณี  สุขเสนา 

 

 



ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)  วิ่ง 400 เมตร 

ผู้ได้รับ     นางสาวอรทัย  สริิวรรณ์ 

 

 

รางวัลประเภท  ลาน 

ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เหรียญทองแดง)    

ผู้ได้รับ     นางสาวชิดชนก  หล้าปาวงศ์ 

 

ได้รับถ้วยรางวลั  

ชื่อรางวัล นักกีฬาดีเด่น   ประเภทกรีฑาหญงิ 

ผู้ได้รับ     นางสาวเฌอแตม  แซ่อึ่ง 

 

ได้รับถ้วยรางวลั  

ประเภทรางวัล ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญงิ  

 

ได้รับถ้วยรางวลั  

ชื่อรางวัล    ผู้ฝึกสอนดีเด่น กรีฑาหญิง   

ผู้ที่ได้รับ   นายศีลธรรม    ชัยมงคล  

 

ชื่อรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 3  เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว 

ผู้ทีได้รับ   นางสาว นริชา  หงสะพัก    

 



ชื่อรางวัล  เหรยีญทอง  หมากล้อมชาย 

ผู้ที่ได้รับ   นายณัชพล  พรมตัว 

 

ชื่อรางวัล  เหรยีญทอง  มวยไทยสมัครเล่นหญิ รุ่นเปเปอร์เวท 

              น  าหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม  

ผู้ที่ได้รับ    นางสาวเทวกิา   ลุงด า    ชคค 61.2 

 

ชื่อรางวัล  เหรยีญเงนิ  มวยสากลสมัครเล่นหญิงน  าหนักไม่เกิน 57 กโิลกรัม 

ผู้ที่ได้รับ    นางสาวพนิดา  ใจมอย   ชพต.60.1   

 

ชื่อรางวัล  เหรยีญเงนิ  มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท  

               น  าหนักไม่เกิน  69  กิโลกรัม 

ผู้ที่ได้รับ   นายณัฤวัฒน์   วรสี 

 

ชื่อรางวัล   เหรยีญเงิน  มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นพินเวท   

                น  าหนักไม่เกิน 45 กิโลกรม 

ผู้ที่ได้รับ   นางสาวปยิาวรรณ   ปักปิ่น  

 

ชื่อรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญเงิน)  เซปักตะกร้อ ประเภททมี  

               (ชุดหญิง)  

ผู้ที่ได้รับ   1. นางสาวชุติกาญจน์  เรือนรูจี  ชพต.59.1 

               2. นางสาวบุญยวยี์   น้อยปลูก  ชพต.59.1 

 



ชื่อรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2  วอลเล่ย์บอลหญงิ  

ผู้ที่ไดรับ   1. นางสาวสุวรรณี   ใจกันติ 

               2. นางสาววราภรร์  แซ่ฟุ้ง 

               3. นางสาวสลินทิพย์  ศิริผัด 

               4. นางสาวสุรัญชนา  ถาดทอง 

               5. นางสาวศศินภา  สุทะปา 

               6. นางสาวกัณฐิกา  ธนวรรณ 

               7.  นางสาวสุทามาศ  ตัวไชย 

               8.  นางสาวพยิดา  วงค์ชมพู 

               9.  นางสาสวตาลทพิย์  แก้วมา 

              10. นางสาวญาตรี   ศรีฮุย 

              11. นางสาวผกาวดี  สิงหา 

              12. นางสาวจุฬาลักษณ์  จ าปาอูป     

 

ได้รับเมื่อวันท่ี  23-29 ก.ค. 2561  การแข่งขันกฬีานักเรียน นักศึกษา 

ระดับภาค  ภาคเหนอื ครั งที่ 13 “หลง หลิน เกมส์” จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จัดโดย   ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาภาคเหนอื 
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