แบบรายงานผลการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็จและภาคภูมิใจ(Best Practices)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ที่

ชื่อผลงานที่ภาคภูมิใจ

๑

รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม
ประจาปี ๒๕๕๕
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมการ
อ่านดีเด่น
รางวัลครูรักการอ่านดีเด่นอันดับที่ ๒
นางสุภาพร จิตตรง
รางวัลครูรักการอ่านดีเด่นอันดับที่ ๑
นางสุณัฐชา ยวงคา
รางวัลนักเรียนรักการอ่านดีเด่น ระดับ
ม.ปลาย
นายสุจินดา กีรตินันท์กุล
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมโครง
งานิวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ม.๔-๖
๑. นายคมสัน พิมเสน
๒. นายจักรีวัตร มาลา
๓. นางสาวสุพิชชา สงวนฤทธิ์
ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมโครงงานิวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖

๒
๓
๔
๕

๖

๗

ระดับผลงาน(โปรดทาเครื่องหมาย )
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับชาติ
เขต
นานาชาติ
ภาค
จังหวัด
พื้นที่


ระดับสห
วิทยาเขต

รายละเอียดผลงาน (ระบุพอสังเขป)
อาทิ หน่วยงานที่มอบรางวัล,วัน เดือน ปี สถานที่ที่รับรางวัลหรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗



จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗



จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗



จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗



จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่
๖๒ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่
๖๒ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระดับภาค

๑. นางวิไล เสารางทอย
๒. นางมลฤดี เตชะตา
๘

๙

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๓
กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน
๑. เด็กหญิงกัลยกร บุญเกิด
๒. เด็กชายธนวัฒน์ แสงชม
๓. เด็กหญิงนิลาวัลย์ เพตกร
๔. นางสาวบุศกร สิงห์ธนะ
๕. เด็กหญิงวราภรณ์ ขอดเตชะ
๖. เด็กหญิงวิไลพร ยะปวง
๗. เด็กหญิงศศิวิมล พิมเสน
๘. นางสาวอัญชรินทร์ บุญเกิด
๙. นายสุทธินัย ประอาจ
๑๐. เด็กหญิงอรวรรณ วงษา
ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียนม.ต้น
๑. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์
๒. นายเอกภักดิ์ แสงสุข
๓. นายณรงค์ชัย ไชยสลี

๑๐ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันสภานักเรียน ม.ต้น
๑. เด็กหญิงกัลยกร บุญเกิด
๒. เด็กชายธนวัฒน์ แสงชม
๓. เด็กหญิงนิลาวัลย์ เพตกร
๔. นางสาวบุศกร สิงห์ธนะ
๕. เด็กหญิงวราภรณ์ ขอดเตชะ
๖. เด็กหญิงวิไลพร ยะปวง
๗. เด็กหญิงศศิวิมล พิมเสน
๘. นางสาวอัญชรินทร์ บุญเกิด





สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่
๖๒ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่
๖๒ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระดับภาค

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒

๙. นายสุทธินัย ประอาจ
๑๐. เด็กหญิงอรวรรณ วงษา
๑๑ ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียนม.ต้น
๑. นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์
๒. นายเอกภักดิ์ แสงสุข
๓. นายณรงค์ชัย ไชยสลี

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒



๑๒ รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับ
ม.๑-๓
๑. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญเกิด
๒. เด็กหญิงณัฐสรณ์ วงศา
๓. เด็กชายธนากร จิตตรง
๔. เด็กชายพชรพล ยาวุธ
๕. เด็กหญิงสรัลพร เพตะกร
๑๓ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง
กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา ระดับม.๑-๓
๑. นางศุราลักษณ์ แก้วโก
๒. นางสมร พิมพ์มาศ



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค

๑๔ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา ม.4-6
๑. นางสาวคันธรส ศรีมาเหล็ก
๒. นายวรุตม์ แสนใหญ่
๓. นายวัชระพงษ์ สลีอ่อน
๔. นางสาวศุภาวรรณ คามอญ
๕. นางสาวอภิญญา ป้องแก้ว
๑๕ ครูผู้ฝีกสอน รางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-6



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค

๑. นางจิราภา อินสองใจ
๒. นางสุณัฐชา ยวงคา
๑๖ เหรียญทอง กิจกรรมการแสดงตลก
ระดับชั้น ม.๑-๖
๑. นายกฤษฎา สุต๋า
๒. เด็กชายปิติ กอกัน
๓. นายภัทรดนัย สุต๋า
๔. นายสุทัศน์ ไตรยราช
๕. เด็กชายเบญญวัต ภัครรุจิยางกูร
๑๗ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแสดงตลก
ระดับชั้น ม.๑-๖
๑. นายชาติชาย ทนะขว้าง
๒. นางสายฝน ปิงคละศรีสุข



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค

๑๘ เหรียญทอง อันดับที่ ๓ กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. เด็กชายเวคิน เขื่อนวงค์
๑๙ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง อันดับ
ที่ ๓ กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน
ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย
ระดับชั้น ม.๑-๓



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค

๒๐ เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเล่า
นิทานประเภทบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. เด็กชายเวคิน เขื่อนวงค์
๒๑ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒

ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย
ระดับชั้น ม.๑-๓
๑. นางปิยพร มิ่งเมือง
๒๒ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
๑. เด็กหญิงวรรณศิริ คายันต์
๒. เด็กชายสุรกานต์ พิมเสน
๒๓ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา
๑. นางสุภาพร จิตตรง
๒. นางสาวชไมพร สุนันท์
๒๔ รางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
๑. เด็กหญิงวรรณศิริ คายันต์
๒. เด็กชายสุรกานต์ พิมเสน
๒๕ ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงิน
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา
๑. นางสุภาพร จิตตรง
๒. นางสาวชไมพร สุนันท์
๒๖ รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
ระดับชั้นม.๑-๓
๑. เด็กชายธนภัทร คายันต์



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญเงิน อันดับ
ที่ ๔ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้
ยิน ระดับชั้นม.๑-๓
๑. นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค

๒๗ เหรียญทอง อันดับที่ ๑ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS
) ปี ๒๕๕๕ ระดับภาคเหนือ
ประเภทผู้อานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนการสอน
๑. นางนภาพร แสงนิล
๒๘ เหรียญเงิน อันดับที่๗ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS
) ปี ๒๕๕๕ ระดับภาคเหนือ
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. นายชาติชาย ทนะขว้าง
๒๙ เหรียญทอง อันดับที่ ๒ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS
) ปี ๒๕๕๕ ระดับภาคเหนือ
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
๑. นางสุภาพร จิตตรง
๓๐ เหรียญทอง อันดับที่ ๔ รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS
) ปี ๒๕๕๕ ระดับชาติ ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการกลุ่ม



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ระดับภาค



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ ระดับชาติ

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๑. นางสุภาพร จิตตรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร หญิง สถิติ ๘:
๒๖.๖๖ นาที
๑.นางสาวรสธร ปันต้น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร หญิง สถิติ ๘:
๒๖.๖๖ นาที
๑.นางสาว อรวรรณ พรมรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท
วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ เมตรหญิง สถิติ ๘:
๓๘.๗๓ นาที
๑.นางสาว อรวรรณ พรมรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท
วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ เมตรหญิง สถิติ ๘:
๓๐.๑๙ นาที
๑.นางสาวปรียานุช แซ่ท้าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร หญิง สถิติ ๘:
๒๖.๖๖ นาที
๑.นางสาวปรียานุช กานนท์ธนกุล
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวกานต์ตินนั ท์ วงษา
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
๑๖ ปี หญิง



จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๒๙



จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๒๙



จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๒๙



จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๒๙



จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๒๙



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๑.นางสาวรสธร ปั นต้น
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวจิรภิญญา เพตะกร
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ ๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวจิรภิญญา เพตะกร
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวปรี ยานุช กานนท์ธน
กุล
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๑,๕๐๐ เมตร รุ่ นอายุ ๑๖ ปี
หญิง
๑.นางสาวปรี ยานุช กานนท์ธน
กุล
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๘๐๐ เมตร รุ่ นอายุ ๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวปรี ยานุช กานนท์ธน
กุล
ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวพิมพ์นารา วังแสง

๔๔ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๔๐๐ เมตร รุ่ นเกิน ๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๔๕ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
เกิน๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๔๖ ชนะเลิศเหรี ยญทอง แดง
ประเภทวิง่ ๓x๘๐๐ เมตร รุ่ น
อายุเกิน๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๔๗ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๑,๕๐๐ เมตร รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี
หญิง
๑.นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล
๔๘ ชนะเลิศเหรี ยญทอง แดง
ประเภทวิง่ ๓x๘๐๐ เมตร รุ่ น
อายุเกิน๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๔๙ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๑,๕๐๐ เมตร รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี
ชาย
๑.นายสุรชัย พงษ์วสิ ุทธิ์สกุล
๕๐ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภทวิง่
๕,๐๐๐ เมตร รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี
ชาย
๑.นายสุรชัย พงษ์วสิ ุทธิ์สกุล
๕๑ รองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง
ประเภทวิง่ ๘๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
เกิน ๑๖ ปี ชาย



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๑.นายสุรชัย พงษ์วสิ ุทธิ์สกุล
๕๒ รองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง
ประเภทวิง่ ผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี ชาย
๑.นายสุรชัย พงษ์วสิ ุทธิ์สกุล
๕๓ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
เกิน๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวนิลาวัลย์ เพตกร



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๕๔ ชนะเลิศเหรี ยญทอง ประเภท
วิง่ ผลัด ๔x๔๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
เกิน๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวอัจฉรา วงศา



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๕๕ รองชนะเลิศเหรี ยญเงิน
ประเภทพุง่ แหลน รุ่ นอายุเกิน
๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวจิราภา อุทุมพร
๕๖ รองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง
ประเภทวิง่ ๑๐๐ เมตร รุ่ นอายุ
เกิน ๑๖ ปี ชาย
๑.นายณัชพล ปวงรังสี
๕๗ รองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง
ประเภทวิง่ ผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี ชาย
๑.นายสุจินดา กีรตินนั ทกุล
๕๘ รองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง
ประเภทวิง่ ผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี ชาย



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๑.นายชนะ กานนท์ธนกุล
รองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง
ประเภทวิง่ ผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
รุ่ นอายุเกิน ๑๖ ปี หญิง
๑.นางสาวรุ ธิรา สุต๋า
ชนะเลิศ รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
หญิง ประเภทวิง่ มินิมาราธอน
๑๐ กิโลเมตร
๑.นางสาวปรี ยานุช กานนท์ธน
กุล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่ นอายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ประเภทวิง่
มินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร
๑.นางสาวจิรภิญญา เพตะกร
ชนะเลิศ รุ่ นอายุ๑๖ – ๓๙ ปี
หญิง ประเภทวิง่ มินิมาราธอน
๑๐ กิโลเมตร
๑.นางสาวมยุรี กานนท์ธนกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่ นอายุ
๑๖ – ๓๙ ปี หญิง ประเภทวิง่
มินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร
๑.นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์
ชนะเลิศประเภทนักเรี ยน/
นักศึกษา ชาย ประเภทวิง่ มินิ
มาราธอน ๑๐ กิโลเมตร
๑.นายชนะ กานนท์ธนกุล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท
นักเรี ยน/นักศึกษา ชาย
ประเภทวิง่ มินิมาราธอน ๑๐
กิโลเมตร



จังหวัด น่าน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬา ๕๐ ปี โรงเรี ยนปั ว



จังหวัด ลาปาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย ระดับจังหวัด



จังหวัด ลาปาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย ระดับจังหวัด



จังหวัด ลาปาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย ระดับจังหวัด



จังหวัด ลาปาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย ระดับจังหวัด



จังหวัด ลาปาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย ระดับจังหวัด



จังหวัด ลาปาง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙
๗๐

๗๑

๗๒

๗๓
๗๔
๗๕

๑.นายศุภกิต สุต๋า
ชนะเลิศประเภทนักเรี ยน/
นักศึกษา หญิง ประเภทวิง่ มินิ
มาราธอน ๑๐ กิโลเมตร
๑.นางสาวรสธร ปั นต้น
โล่ห์รางวัลชนะเลิศกรี ฑาหญิง
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕
“กว๊านพะเยาเกมส์”
รางวัลเหรี ยญทอง วิง่ ๑๐๐
เมตร
นางสาวกานตินนั ท์ วงษา
รางวัลเหรี ยญทอง วิง่ ๑๐๐
เมตร นายณัชพล ปวงรังษี
รางวัลเหรี ยญทอง วิง่ ๔๐๐
เมตร นางสาวจิรภิญญา เพตะ
กร
รางวัลเหรี ยญทอง วิง่ แบกก๋ วย
๑,๐๐๐ เมตร นางสาวปิ ยนุช
กานนท์ธนกุล
รางวัลเหรี ยญทอง วิง่ แบกก๋ วย
๑,๕๐๐ เมตร นายสุรชัย พงษ์
วิสุทธิสกุล
รางวัลเหรี ยญเงิน วิง่ ๒๐๐
เมตร นางสาวรสธร ปั นต้น
เหรี ยญเงิน วิง่ ๘๐๐ เมตร นาย
ชนะ กานนท์ธนกุล
เหรี ยญทองแดง วิง่ แบกก๋ วย
๑,๐๐๐ เมตร
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ณ โรงเรี ยนอรุ โณทัย
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