
ผลการแขงขันไบเบิ้ลคอนเทสต ครั้งท่ี 15 “พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา” 

วันเสารท่ี 18 กุมภาพันธ 2560/2017  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุร ี

  ประเภทท่ี 1 ระดับอนุบาล อ.1-3 

การประกวดรีวิวประกอบเพลง “ทุกสิ่งท่ีทานไดทํา”  

รางวัลชนะเลิศ ไดแก    โรงเรียน  เทพวิทยา 

1. เด็กหญิงรัตนพร          นํากาวหนา อ.2 
2. เด็กหญิงปุญญิศา         อรรถเศรษฐากร อ.3 
3. เด็กชายอรรถพร          โควจํารัส อ.3 
4. เด็กหญิงดลนภา          ชอยเครือ อ.3 
5. เด็กหญิงบุญยณัฏฐ       วองไวชัยเจริญ อ.3 
6. เด็กหญิงศรัณพร          มีลอม อ.3 
7. เด็กหญิงกลกนก          อุมรัมย อ.3 
คุณครูผูสอน :        คุณครูมีนา           บุญประเสริฐ  
                         คุณครูจุฑาพร        มุขยพาณิชย  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก  โรงเรียน เทพินทรพิทยา 

1. เด็กหญิงชญานิศา ตันเจริญ อ.3 
2. เด็กหญิงศิริลักษณ แคลวเครือ อ.3 
3. เด็กหญิงจุฑารัตน จงเจริญ อ.3 
4. เด็กหญิงเอมมิกา สิงหโสภา อ.3 
5. เด็กหญิงธัญพร แซเตียว อ.3 
6. เด็กหญิงพรรณวิสา นวมคุณสิน อ.3 
7. เด็กหญิงวรัชยา ล้ิมเทียมรัตน อ.3 
คุณครูผูสอน :         คุณครูเสาวนีย   บุญสม  
                          คุณครูอุไร        ล้ิมศรีมงคลชัย  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก  โรงเรียน ดําเนินวิทยา  

1. เด็กชายภูปภพ บากบ่ัน อ.3 
2. เด็กหญิงออมทอง วิงวอน อ.3 
3. เด็กหญิงนลินทิพย หนูสกุล อ.3 
4. เด็กหญิงฐิติพร กมลวิทยานันท อ.3 
5. เด็กหญิงฐิติชญา ตันไชยฮะ อ.3 
6. เด็กหญิงพิชญาพร เจิมจรุง อ.3 
7. เด็กหญิงณัฐพร โจหิงค อ.3 
คุณครูผูสอน :            คุณครูยินดี             เต็งพลอย  



 

รางวัลชมเชย ไดแก    โรงเรียน สารสิทธ์ิพิทยาลัย 

1. เด็กชายโดมินิก ชลนที   เอคโคลา  อ.1 
2. เด็กชายปรติ               ภุมรินทร อ.2 
3. เด็กชายภัตธนสันต       จําปาทอง อ.2 
4. เด็กชายศุภณัฐ            สุรินทร อ.2 
6. เด็กชายไชยภพ            เผือกสมจิตร อ.3 
คุณครูผูสอน :          คุณครูกัลยา           เจริญผล  
                          คุณครูสุวิษา           ศรีบุญเรือง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ประเภทท่ี 2 ระดับประถมศึกษาตอนตน ป.1-3 

การประกวดขับรองเพลงหมู  

รางวัลชนะเลิศ ไดแก    โรงเรียน ธีรศาสตร 

1. เด็กชายธนพัฒน เห็นประเสริฐ ป.2 
2. เด็กชายอาชัช ยั่งยืน ป.2 
3. เด็กชายสุธินันท มีเย็น ป.2 
4. เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแจม ป.2 
5. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ วงษา ป.3 
6. เด็กหญิงปวริศา ชลศฤงคาร ป.3 
7. เด็กหญิงภัคกร จันทรดี ป.3 
8. เด็กหญิงบุญญาพร   ช่ืนใจ ป.3 
9. เด็กหญิงณัฐชา เห็นประเสริฐ ป.3 
10. เด็กหญิงทอฝน   ย่ังยืน ป.3 
11. เด็กหญิงพรนภา แซตัน ป.3 
12. เด็กหญิงสลิลลา ลีลาเฉลิมพล ป.3 
คุณครูผูสอน :            คุณครูสุมาส            ทรัพยเย็น  
                            คุณครูวิศรุต            ปญจลาภสกุล  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก  โรงเรียน เทพวิทยา  

1. เด็กหญิงกอบกุล อาชวชาลี ป.3 
2. เด็กหญิงชลดา สินเพียร ป.3 
3. เด็กหญิงกันตกนิษฐ วองพีรพัฒน ป.3 
4. เด็กหญิงฉัตรชนก โลกวิทย ป.3 
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธนรัชชานนท ป.3 
6. เด็กหญิงฐิติรัตน ฟกโต ป.3 
7. เด็กหญิงวารินทิพย   โพธิ์ทอง ป.3 
8. เด็กหญิงอชิรญา ฮวดหนองโพธิ ์ ป.3 
9. เด็กหญิงพิชญธิดา พิมพา ป.3 
10. เด็กหญิงบุษบงกช จันทโชติ ป.3 
11. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองรอด ป.3 
12. เด็กหญิงนวอร  รังสิรัตน ป.3 
คุณครูผูสอน :   คุณครูกมลวจี            ตาลเจริญ  

 

 

 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก  โรงเรียน เทพินทรพิทยา 

1. เด็กหญิงนภสรณ เทียนวิหาร ป.3 
2. เด็กหญิงกวันฑรัตน กุลเกตุ ป.3 
3. เด็กหญิงฐิติรัตน พึ่งฮั้ว ป.3 
4. เด็กหญิงปริศนา สิทธิโชคเจริญดี ป.3 
5. เด็กหญิงกนกกาญจน เต็งวันสวัสด์ิ ป.3 
6. เด็กชายรัตณพงษ นามแสง ป.3 
7. เด็กชายชัยวัฒน ทับเทศ ป.3 
8. เด็กหญิงปณฑิตา นามแสง ป.3 
9. เด็กหญิงนิศารัตน ปราดเปรื่อง ป.3 
10. เด็กหญิงธนัชพร บุญสม ป.3 
คุณครูผูสอน :           คุณครูจุฑามาศ        บุญเสริม  
                            คุณครูศิริพจน          พึ่งฮั้ว  

 

รางวัลชมเชย ไดแก    โรงเรียน วีรศิลป 

1. เด็กชายวรรณุวรรธน        เครือพันธศักด์ิ ป.1 
2. เด็กหญิงณิชาภัทร          สุภาพ ป.1 
3. เด็กชายณัฐพล             รื่นบุตร ป.2 
4. เด็กหญิงกวินตา              คงแกว ป.2 
5. เด็กหญิงพลอยพัชชา     วองประเสริฐ ป.2 
6. เด็กหญิงกรรยานัทร        แมนทิม ป.2 
7. เด็กหญิงคุณานนท นาดี ป.2 
8. เด็กหญิงสลิลลา ชํานาญกิจ ป.2 
9. เด็กหญิงฐิติภัทร ลอวงศรัตนากร ป.2 
10. เด็กหญิงรัตนรวี    ชัยกิจตระกูล ป.3 
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ     จิวประสาท ป.3 
12. เด็กชายอิสระ อภิพงศวัฒนกุล ป.3 
คุณครูผูสอน :           คุณครูวิรัญอร           ระดมกิจ  

 

 

 

 

 

 

 



 ประเภทท่ี 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 

การประกวดแสดงบทบาทสมมติ จากคําอุปมาเรื่อง “ลูกท่ีหายไป” (ลก. 15:11-32) 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก    โรงเรียน วีรศิลป 

1. เด็กหญิงณิชกมล สุภาพ ป.4 
2. เด็กหญิงญาณิศา ยั่งยืน ป.4 
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฐิติเหม ป.4 
4. เด็กหญิงปองขวัญ หอมสงา ป.4 
5. เด็กหญิงสุมิตรา เขมะนุเชษฐ ป.4 
6. เด็กชายพิชุตม มั่นใจ ป.4 
7. เด็กชายพีรวิชญ แสวงศักด์ิ ป.4 
8. เด็กชายอชิรวิทย รัชนีลัดดาจิต ป.4 
9. เด็กชายโดมินิก พี ลีราซัน ป.5 
10. เด็กชายวีรเชษฐ ยั่งยืน ป.6 
11. เด็กชายภัทรดนัย เครือพันธศักด์ิ ป.6 
12. เด็กชายภูวดล แสวงศักด์ิ ป.6 
13. เด็กชายพัชราภา สวัสดี ป.6 
14. เด็กหญิงศิรประภา ภูสุวรรณ ป.6 
15. เด็กหญิงแพรวา วองประเสริฐ ป.6 
คุณครูผูสอน :         คุณครูชรฎ            โสนนอย  
                         คุณครูเกวลี           เหลืองตระกูล  

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก  โรงเรียน วันทามารีอา ราชบุร ี

1. เด็กหญิงวรณัน จิวประสาท ป.5 
2. เด็กหญิงสุชานันท โรจนรัต ป.5 
3. เด็กหญิงสุภัสสร คุณวัฒนถาวร ป.5 
4. เด็กหญิงลักษิกา จันทรพนอรักษ ป.5 
5. เด็กชายธฤษณัช ภานุกาญจน ป.5 
6. เด็กชายกิตติภพ คงทองเจริญ ป.5 
7. เด็กหญิงเขมจิรา คงสมบัติ ป.5 
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ ล้ีสธนกุล ป.5 
9. เด็กหญิงรักษณาลี โชติกูล ป.6 
10. เด็กหญิงกมลรัตน เกิดอารีย ป.5 
11. เด็กหญิงกุลนัท พงษประยูร ป.4 
คุณครูผูสอน :          คุณครูจารุณี     เตยพรมทอง  

 

 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก  โรงเรียน นารีวิทยา 

1. เด็กชายวุฒิพงศ แซโลว ป.4 
2. เด็กหญิงณัฐณิชา แกวมังกร ป.4 
3. เด็กหญิงชลินทรา จิตมั่น ป.4 
4. เด็กชายธีรลักษณ อาภรณรัตน ป.5 
5. เด็กชายเตชิต กุลสอนนาน ป.5 
6. เด็กชายกษิติ สูตะบุตร ป.5 
7. เด็กชายณัทธ ี จอมเกตุ ป.5 
8. เด็กหญิงดลภัทรอัปสร บูรภา ป.5 
9. เด็กหญิงปวริศา สุทธิจิต ป.5 
10. เด็กหญิงณภัทร เต้ียเย ป.5 
11. เด็กหญิงปาจรีย เสือนอย ป.5 
12. เด็กหญิงโยสิตา บุญออน ป.5 
คุณครูผูสอน :         คุณครูประภาพร       ทรงเจริญ     
                          ซิสเตอรยุวดี            คุมภัย  

 

รางวัลชมเชย ไดแก    โรงเรียน เทพวิทยา 

1. เด็กชายณัฐพล นํากาวหนา ป.6 
2. เด็กชายณัฐกิตต์ิ ทาผา ป.6 
3. เด็กชายชลนท ี ใจดี ป.6 
4. เด็กชายพุฒิพงศ โรจนธรรมเจริญ ป.6 
5. เด็กชายชยานันต คําสี ป.6 
6. เด็กชายกวีพัฒน ศิริผองแผว ป.6 
7. เด็กหญิงทัศนีย บัวศรีใส ป.5 
8. เด็กชายตนตระกาล โสภา ป.6 
9. เด็กหญิงกัลยกร   สมประสงค ป.5 
10. เด็กหญิงจอมขวัญ   หวังสกุล ป.5 
11. เด็กหญิงกนกวรรณ จีนเพ็ง ป.6 
12. เด็กชายณัฐพล   คลองแคลว ป.5 
13. เด็กหญิงสุทธิกานต กําแพงแกว ป.6 
14. เด็กชายสมภพ ผิวขาว ป.5 
คุณครูผูสอน :             คุณครูสมศรี  มหาเจริญ  

 

 

 

 



 ประเภทท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3  

การ ประกวดแสดงละครประยุกตจากอุปมาของพระเยซูเจากับสถานการณในยุคปจจุบัน  

หัวขอ “เมตตาดั่งพระบิดา” 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก    โรงเรียน วีรศิลป 

1. เด็กชายธนพล บุญลอ ม.1 
2. เด็กชายคุณานนต ชัยกิจตระกูล ม.1 
3. เด็กหญิงอริสรา กูทรัพย ม.2 
4. เด็กชายจีรพัฒน กิจสมัคร ม.2 
5. เด็กหญิงอัญติมา พนภัย ม.2 
6. เด็กหญิงบัวชมพู พงษหาญพาณิชย ม.2 
7. เด็กหญิงวณิชญาพร เครือพันธศักด์ิ ม.3 
8. นายภูมิภัทร ฐิติเหม ม.3 
9. นายพีรวัส วิศิษฏธรรมศร ี ม.3 
10. เด็กหญิงชโลธร พงษสวัสด์ิ ม.3 
11. เด็กชายปวิตร สมบุญ ม.2 
คุณครูผูสอน :           คุณครูมีนา        กาญจนานุรักษ  

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก  โรงเรียน เทพวิทยา 

1. เด็กหญิงณิชากร เถ่ือนคุม ม.2 
2. เด็กหญิงกมลพรรณ นาสิงห ม.2 
3. เด็กหญิงกัญญารัตน สมัย ม.2 
4. เด็กหญิงธิดามุก จําปาหอม ม.2 
5. เด็กหญิงเกวลิน วารีอุดม ม.2 
6. เด็กหญิงภัคจิรา บุญประสพ ม.2 
7. เด็กหญิงพิมพิกา หยุนแดง ม.2 
8. เด็กชายสรวิชญ เอกสิทธิ์ชัยพงศ ม.2 
9. เด็กชายกิตติพงษ ประพันธ ม.2 
10. เด็กชายธราดล นงนวล ม.2 
11. เด็กชายศุภกิจ สุดใจ ม.2 
12. เด็กชายบูรพา ศรีสําราญ ม.2 
13. เด็กชายธนชิต พังซา ม.2 
คุณครูผูสอน :         คุณครูศิริเพ็ญ         นันทสกุลการ  
                          คุณครูณัตพล          โสภา  

 

 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก  โรงเรียน สารสิทธ์ิพิทยาลัย 

1. เด็กชายเบญจมินทร โสทน ม.2 
2. เด็กชายรัชตะ ทองปยะภูม ิ ม.2 
3. เด็กชายภูบดินทร วังรชตะ ม.2 
4. เด็กชายศักดิพัฒน กิจจงถาวรกุล ม.2 
5. เด็กชายณัชพล สวัสดี ม.2 
6. เด็กชายราฟาเอล เมอรคาโด ม.2 
7. เด็กชายถิรมนัส ชมทรัพย ม.2 
8. เด็กชายโยนาธาน ไมเออร ม.2 
คุณครูผูสอน        : คุณพอสุพจน          ริ้วงาม  
                          คุณครูนันทนา         โฆษิตโรจนฤกษ  
                          นายทีปกร             อินทรกรด  

 

รางวัลชมเชย ไดแก    โรงเรียน  ดรุณาราชบุร ี

1. เด็กชายชัยวัฒนา เขมะนุเชษฐ ม.1 
2. เด็กชายวงศกร ภูทรัพย ม.1 
3. เด็กชายณัฐชนน กิจเตง ม.1 
4. เด็กชายธนพล นาดี ม.1 
5. เด็กชายกฤติกร โหหอมจิตร ม.2 
6. เด็กชายอิทธ ิ กฤษเจริญ ม.2 
7. เด็กชายเจษฎากร ภูทรัพย ม.2 
8. เด็กชายอดิศร เสียงไพเราะ ม.2 
9. เด็กชายณฐนนท รังษีสุกานนท ม.2 
10. เด็กชายกลทีป อัยรานอย ม.2 
11. เด็กชายสิรวิชญ   แพงปอง ม.1 
12. เด็กชายธนวัฒน มีแกว ม.1 
คุณครูผูสอน :        คุณครูภัทรศยา         เนตรโสภา  
                         มาสเตอรวันฉลอง      รจนา  
                         นายธีรวัฒน             จุยเย็น  

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  

การประกวดเรียงความ หัวขอ “พระวาจาจากพระวรสารของนักบุญลูกาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันใหดีขึ้น” 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก 

 นางสาวบุณยาพร   งามระบํา  ชั้น ม.6  โรงเรียนนารีวิทยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดแก 

 นายวิชาฤทธิ์   มณีไพรสณฑ  ชั้น ม.4   โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดแก 

 นางสาวเพ็ญนภา   ล้ิมสุวรรณ ชั้น ม.6  โรงเรียนนารีวิทยา 

รางวัลชมเชย ไดแก 

 นายกฤษฎา   พอไชยราช  ชั้น ม.4  โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย 

 

 

  

  

 


