
หนา้ 1 

 

ขอบเขตเนื้อหาและเกณฑการไดรับเกียรติบัตร ในการทดสอบประมวลความรู  

โครงการไบเบิ้ลคอนเทสต ครั้งที่ 18 ประจำปการศึกษา 2019/2562 

หัวขอ “พระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญยอหน” 

 

 

1.ระดับประถมศึกษาปท่ี 1–2  ขอสอบจำนวน 30 ขอ   

 สอบผานเกณฑ  25 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง    

 สอบผานเกณฑ  20 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน   

 สอบผานเกณฑ  15 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง   

ขอบเขตเนื้อหา  1. ก. อารัมภบท – ยอหน 1:1-18 

   2. ข. พระภารกิจของพระเยซูเจา – ยอหน 1:19-34 

   3. ศิษยกลุมแรก – ยอหน 1:35-51 

   4. งานสมรสที่หมูบานคานา – ยอหน 2:1-14 

   5. พระเยซูเจาทรงทำอัศจรรยทวีขนมปง – ยอหน 6:1-15 
 

 

2.ระดับประถมศึกษาปท่ี 3–4  ขอสอบจำนวน 40 ขอ 

 สอบผานเกณฑ  35 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง    

 สอบผานเกณฑ  30 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน   

 สอบผานเกณฑ  25 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง   

ขอบเขตเนื้อหา  1. ก. อารัมภบท – ยอหน 1:1-18 

   2. ข. พระภารกิจของพระเยซูเจา – ยอหน 1:19-34 

   3. ศิษยกลุมแรก – ยอหน 1:35-51 

   4. งานสมรสที่หมูบานคานา – ยอหน 2:1-14 

 5. พระเยซเูจากับชาวสะมาเรีย – ยอหน 4:1-54 

 6. พระเยซูเจาทรงทำอัศจรรยทวีขนมปง – ยอหน 6:1-15 

 7. หญิงผิดประเวณี – ยอหน 8:1-11 

 8. ผูเลี้ยงแกะท่ีดี – ยอหน 10:1-42 

 

 

3.ระดับประถมศึกษาปท่ี 5–6  ขอสอบจำนวน 50 ขอ 

 สอบผานเกณฑ  45 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง    

 สอบผานเกณฑ  40 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน   

 สอบผานเกณฑ  35 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง   



หนา้ 2 

 

ขอบเขตเนื้อหา  1. ก. อารัมภบท – ยอหน 1:1-18 

   2. ข. พระภารกิจของพระเยซูเจา – ยอหน 1:19-34 

   3. ศิษยกลุมแรก – ยอหน 1:35-51 

   4. งานสมรสที่หมูบานคานา – ยอหน 2:1-14 

 5. พระเยซูเจาทรงสนทนากับนิโคเดมัส – ยอหน 3:1-36  

 6. พระเยซเูจากับชาวสะมาเรีย – ยอหน 4:1-54 

 7. พระเยซูเจาทรงรกัษาผูปวยที่สระเบเธสดา – ยอหน 5:1-47  

 8. พระเยซูเจาทรงทำอัศจรรยทวีขนมปง – ยอหน 6:1-15 

 9. พระเยซูเจาเสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรวมฉลอง – ยอหน 7:1-52 

 10. หญิงผิดประเวณี – ยอหน 8:1-11 

 11. พระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอด – ยอหน 9:1-41 

 12. ผูเลี้ยงแกะท่ีดี – ยอหน 10:1-42 

 13. การกลับคืนชีพของลาซารัส – ยอหน 11:1-57 

 14. การเจิมที่เบธานี – ยอหน 12:1-49 

 15. อาหารค่ำมื้อสุดทายของพระเยซูเจากับบรรดาศิษย  

       การลางเทา – ยอหน 13:1-38 และ 14:1-31 

 16. เถาองุนแท – ยอหน 15:1-27 

 

  

4.ระดับมัธยัมศึกษาปที่ 1–3 ขอสอบจำนวน 60 ขอ 

 สอบผานเกณฑ  55 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง    

 สอบผานเกณฑ  50 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน   

 สอบผานเกณฑ  45 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง   

ขอบเขตเนื้อหา  พระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญยอหน บทที่ 1-21 

 

 

5.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ   ขอสอบจำนวน 60 ขอ 

 สอบผานเกณฑ  55 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง    

 สอบผานเกณฑ  50 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน   

 สอบผานเกณฑ  45 คะแนน  ไดเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง   

ขอบเขตเนื้อหา  พระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญยอหน บทที่ 1-21 

 



เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
1 ดรุณาราชบุรี ด.ญ. พัชรพร หงษทอง ป.1/2 16 เหรียญทองแดง

2 ดรุณาราชบุรี ด.ญ. วีรินทร กังกง ป.1/6 17 เหรียญทองแดง

3 ดรุณาราชบุรี ด.ช. นราวิชญ บางวัด ป.4/3 26 เหรียญทองแดง

4 ดรุณาราชบุรี ด.ช. วรพล กิจเตง ป.4/3 26 เหรียญทองแดง

5 ดรุณาราชบุรี ด.ช. ปุณณวิชญ ขาเหล็ก ป.4/3 32 เหรียญเงิน

6 ดรุณาราชบุรี ด.ช. ศศิวัฒน เตี้ยมเครือ ม.1/1 47 เหรียญทองแดง

7 ดรุณาราชบุรี ด.ช. ภูมิสิริ บุญเลิศ ม.1/1 46 เหรียญทองแดง

8 ดรุณาราชบุรี ด.ช. พุฒิพงศ ทรัพยเย็น ม.2/2 45 เหรียญทองแดง

9 ดรุณาราชบุรี ด.ช. ตนน้ํา แดงสวาท ม.3/4 45 เหรียญทองแดง

10 ดรุณาราชบุรี นาย กลทีป อัยรานอย ม.5/1 50 เหรียญเงิน

11 ดรุณาราชบุรี นาย นนทกร รงัษีสุกานนท ม.6/2 46 เหรียญทองแดง

12 วันทามารีอาราชบุรี ด.ญ. ธัญญพร เย็นปรีดา ป.3/2 26 เหรียญทองแดง

13 เทพินทรพิทยา ด.ญ. จิราวัชร ชัยเพชร ป.1/2 21 เหรียญเงิน

14 เทพินทรพิทยา ด.ช. ศุภณฐั อนงคทอง ป.1/1 19 เหรียญทองแดง

15 เทพินทรพิทยา ด.ช. สิรภพ ไทรระพันธุ ป.1/2 18 เหรียญทองแดง

16 เทพินทรพิทยา ด.ญ. ศุภิสรา นิลเพ็ชร ป.1/1 17 เหรียญทองแดง

17 เทพินทรพิทยา ด.ช. ธนพัต ปราดเปรื่อง ป.1/3 16 เหรียญทองแดง

18 เทพินทรพิทยา ด.ญ. ณัฐชยา ลักษณเชื้อวงศ ป.1/2 16 เหรียญทองแดง

19 เทพินทรพิทยา ด.ญ. ณิชมน แสงพลอยสุข ป.2/1 27 เหรียญทอง

20 เทพินทรพิทยา ด.ช. พุทธคุณ แสงจันทร ป.2/3 23 เหรียญเงิน

21 เทพินทรพิทยา ด.ญ. พิมรพัฒน หมอนทรัพย ป.2/1 22 เหรียญเงิน

22 เทพินทรพิทยา ด.ช. อัครเดช สูเสงี่ยม ป.2/1 22 เหรียญเงิน

23 เทพินทรพิทยา ด.ช. ธนกาญจน เต็งวันสวัสดิ์ ป.2/1 19 เหรียญทองแดง

24 เทพินทรพิทยา ด.ญ. ศิริลักษณ แคลวเครือ ป.3/1 26 เหรียญทองแดง

25 เทพินทรพิทยา ด.ช. ณชพล เทียนวิหาร ป.4/1 30 เหรียญเงิน

26 เทพินทรพิทยา ด.ช. ชวกรณ เลิศวนิชยทิพย ป.4/1 27 เหรียญทองแดง

27 เทพินทรพิทยา ด.ช. ชิติพัฒค ยูโหงว ป.5/2 42 เหรียญเงิน

28 เทพินทรพิทยา ด.ญ. ธัญญาลักษณ อินทร ป.5/2 37 เหรียญทองแดง

29 เทพินทรพิทยา ด.ช. ณัฐภัทร แยมเกษร ป.5/3 35 เหรียญทองแดง

30 เทพินทรพิทยา ด.ญ. นภสรณ เทียนวิหาร ป.6/1 40 เหรียญเงิน

31 ดรุณานุเคราะห ด.ช. ยศกร รอดเนียม ป.2/1 17 เหรียญทองแดง

32 ดรุณานุเคราะห ด.ญ. ศุภิสรา มัจฉาเดช ป.2/3 17 เหรียญทองแดง

33 ดรุณานุเคราะห ด.ญ. ณัฐสุดา วีระประสิทธิ์ ป.2 16 เหรียญทองแดง

34 ดรุณานุเคราะห ด.ช. ภิพัฒน ทับทิม ป.2/3 15 เหรียญทองแดง

35 ดรุณานุเคราะห ด.ญ. ศุภิสรา บรรเลงจิตร ป.4/1 27 เหรียญทองแดง

36 เทพวิทยา ด.ญ. รัตนพร นํากาวหนา ป.2/1 27 เหรียญทอง

37 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. ปณณฉัตร ปานอินทร ป.1/2 21 เหรียญเงิน

38 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. อารียรัตน รัตนศักดิ์ชัยชาญ ป.1/1 21 เหรียญเงิน

39 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. กวินทิพย รชดา ป.1/2 20 เหรียญเงิน

40 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ช. วริศ ชูมะณี ป.1/1 19 เหรียญทองแดง

41 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. สุภัทราวดี ศรีสกุล ป.1/2 17 เหรียญทองแดง

รายชื่อนกัเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑไดรับเกียรติบตัร การสอบพระวรสารนักบุญยอหน โครงการไบเบิ้ลคอนเทสต ครั้งที่ 18

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น คะแนน

ระดับใบประกาศนียบัตร

โรงเรียน



เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
42 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ช. วาทยกร ปานพริ้ง ป.1/1 16 เหรียญทองแดง

43 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. อิงฟา ไทยเลี้ยง ป.1/2 15 เหรียญทองแดง

44 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ช. สงกรานต วิไลมาลา ป.1/2 15 เหรียญทองแดง

45 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ช. กฤติพงศ รชดา ป.2/2 20 เหรียญเงิน

46 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. ณัฏฐกมล ลิขิตเสรีกุล ป.2/1 16 เหรียญทองแดง

47 เรืองวิทยพระหฤทัย ด.ญ. ภัทรวรัญชน มาคะสิระ ป.4/2 33 เหรียญเงิน

48 นารีวิทยา ด.ญ. ธนัญธร ไชยสัตย ป.1/1 18 เหรียญทองแดง

49 นารีวิทยา ด.ช. ภูมิภทัร อมรรัตนธํารงค ป.1/4 15 เหรียญทองแดง

50 นารีวิทยา ด.ญ. ธัญนัชญ ศรีณรงคศักดิ์ ป.2/2 25 เหรียญทอง

51 นารีวิทยา ด.ญ. วิรัลพัชร ธนัทพงศพลิน ป.2/2 22 เหรียญเงิน

52 นารีวิทยา ด.ช. ยศพัฒน ระดมกิจ ป.2/3 21 เหรียญเงิน

53 นารีวิทยา ด.ญ. สิริกร แจมจันทรา ป.2/3 21 เหรียญเงิน

54 นารีวิทยา ด.ญ. วิรสุข เหมชาติ ป.2/3 21 เหรียญเงิน

55 นารีวิทยา ด.ญ. กุลพิธาน โจตระการ ป.2/6 19 เหรียญทองแดง

56 นารีวิทยา ด.ช. กันตพจน ยงศรีปญญะฤทธิ์ ป.2/7 18 เหรียญทองแดง

57 นารีวิทยา ด.ช. อดิกันต แซโคว ป.2/2 18 เหรียญทองแดง

58 นารีวิทยา ด.ช. อานนท โลวกิตินันท ป.2/2 18 เหรียญทองแดง

59 นารีวิทยา ด.ช. รักเกียรติ จตุรชัยมงคล ป.2/6 17 เหรียญทองแดง

60 นารีวิทยา ด.ญ. สุวภทัร กุลสอนนาน ป.2/6 15 เหรียญทองแดง

61 นารีวิทยา ด.ช. ภัทรพัฒน เนื้อจีน ป.3/4 33 เหรียญเงิน

62 นารีวิทยา ด.ช. ณัฐภัทร อมรรตันธํารงค ป.3/6 26 เหรียญทองแดง

63 นารีวิทยา ด.ช. กิตติภพ พึ่งยนต ป.4/4 34 เหรียญเงิน

64 นารีวิทยา ด.ช. พีรบูรณ ธนัทพงศพลิน ป.4/2 32 เหรียญเงิน

65 นารีวิทยา ด.ญ. สราลี ทวมผาสุข ป.4/4 30 เหรียญเงิน

66 นารีวิทยา ด.ช. ภาสกร พิสิษฐเทวากุล ป.4/2 29 เหรียญทองแดง

67 นารีวิทยา ด.ญ. ฐิติภทัรา ธิติธรรม ป.5/5 40 เหรียญเงิน

68 นารีวิทยา ด.ช. ศิวกร ประชาบาล ป.5/1 38 เหรียญทองแดง

69 นารีวิทยา ด.ช. จิรกฤต ระดมกําลัง ป.5/1 35 เหรียญทองแดง

70 นารีวิทยา ด.ญ. ปรีญาภัทร เมืองเงิน ป.6/5 39 เหรียญทองแดง

71 นารีวิทยา น.ส. ปริศนา วองวารี ม.5/3 46 เหรียญทองแดง

72 ดําเนินวิทยา ด.ญ. ณัฐวดี จันทรวิจิตร ป.1/3 23 เหรียญเงิน

73 ดําเนินวิทยา ด.ญ. วรวรรณ คงม่ันประกายกิจ ป.1/1 22 เหรียญเงิน

74 ดําเนินวิทยา ด.ช. ธีรภัทร พึ่งพรพระ ป.1/3 21 เหรียญเงิน

75 ดําเนินวิทยา ด.ช. ธนกร รักยินดี ป.1/1 19 เหรียญทองแดง

76 ดําเนินวิทยา ด.ช. ชวโรจน สมจิตร ป.1/1 18 เหรียญทองแดง

77 ดําเนินวิทยา ด.ช. กฤตภัค จูจันทร ป.1/3 17 เหรียญทองแดง

78 ดําเนินวิทยา ด.ช. ปนิรนป วิงวอน ป.1/3 16 เหรียญทองแดง

79 ดําเนินวิทยา ด.ช. กันตพล ชมชื่น ป.2/3 20 เหรียญเงิน

80 ดําเนินวิทยา ด.ญ. นิษรา ยนปลัดยศ ป.2/1 19 เหรียญทองแดง

81 ดําเนินวิทยา ด.ญ. ณัฐชา จักรลาภสกุล ป.2/2 19 เหรียญทองแดง

82 ดําเนินวิทยา ด.ญ. ปาลาวีร เลิศสุทธิไกรศรี ป.2/4 18 เหรียญทองแดง
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83 ดําเนินวิทยา ด.ญ. ศศิประภา กิจสวัสดิ์ ป.2/1 17 เหรียญทองแดง

84 ดําเนินวิทยา ด.ญ. สาธิมา กิจเตง ป.2/2 16 เหรียญทองแดง

85 ดําเนินวิทยา ด.ญ. พัทธวรรณ ศรีเมฆ ป.4/1 28 เหรียญทองแดง

86 ดําเนินวิทยา ด.ญ. บัณฑรวรรณ สวางงาม ป.4/3 25 เหรียญทองแดง

87 ดําเนินวิทยา ด.ญ. ลลิตา แจมจันทรา ป.6/4 36 เหรียญทองแดง

88 ดําเนินวิทยา ด.ญ. ณัชยา สวางงาม ม.1 45 เหรียญทองแดง

89 ดําเนินวิทยา ด.ช. ธนพัฒน ตันสุวรรณ ม.3/1 45 เหรียญทองแดง

90 ธีรศาสตร ด.ญ. พรนัชชา สูเสงี่ยม ป.2/1 20 เหรียญเงิน

91 ธีรศาสตร ด.ช. ตะวันฉาย สาเนียม ป.2/3 15 เหรียญทองแดง

92 ธีรศาสตร ด.ช. ธนธรรม เข็มศักดิ์สิทธิ์ ป.3/1 26 เหรียญทองแดง

93 ธีรศาสตร ด.ญ. ณัฐชานันท วงษา ป.3/1 25 เหรียญทองแดง

94 วีรศิลป ด.ญ. ณิชภัทร อุนเครอื ป.1/3 25 เหรียญทอง

95 วีรศิลป ด.ช. เตชินท ลอวงศรัตนากร ป.1-I 24 เหรียญเงิน

96 วีรศิลป ด.ช. อดิภทัร อดิเรกลาภ ป.1-I 21 เหรียญเงิน

97 วีรศิลป ด.ญ. วรวลัญช เจนวิชชุ ป.1/7 15 เหรียญทองแดง

98 วีรศิลป ด.ช. ภูวิศ โพธิบุตร ป.1 15 เหรียญทองแดง

99 วีรศิลป ด.ญ. พิมพลภสั โพธิ์งาม ป.2/6 26 เหรียญทอง

100 วีรศิลป ด.ญ. กัญญภัคญา ศิริกุลวชิรเจรญิ ป.2/6 25 เหรียญทอง

101 วีรศิลป ด.ญ. สุทธาสิณี เขมะนุเชษฐ ป.2/3 24 เหรียญเงิน

102 วีรศิลป ด.ช. พัสกร แจมแจง ป.2/4 20 เหรียญเงิน

103 วีรศิลป ด.ญ. กันยรตัน อัศวเดชฤทธิ์ ป.2/2 15 เหรียญทองแดง

104 วีรศิลป ด.ช. แทนคุณ ปรัชญาคุณ ป.3/6 27 เหรียญทองแดง

105 วีรศิลป ด.ญ. ณิชาภัทร สุภาพ ป.4/5 25 เหรียญทองแดง

106 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ช. ธีรธัชช ชางปลิว ป.1/3 22 เหรียญเงิน

107 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. ไอยรดา บุญนาค ป.1/2 20 เหรียญเงิน

108 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. ปรียวรา หนูสะพลี ป.1/2 19 เหรียญทองแดง

109 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. ณชา เอ่ียมสะอาด ป.1/1 19 เหรียญทองแดง

110 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. ศิตา วงศประดู ป.1/3 16 เหรียญทองแดง

111 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. วิรากานต นวลละออง ป.2/2 22 เหรียญเงิน

112 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. นิรินทร ชอยเครือ ป.2/3 21 เหรียญเงิน

113 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ญ. ชนิดาภา สุภาพพรชัย ป.2/4 20 เหรียญเงิน

114 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ช. กวิน เกิดทวี ป.2/5 15 เหรียญทองแดง

115 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ช. กสิกร เลาสินวัฒนา ป.2/6 31 เหรียญเงิน

116 ดุรณาวิเทศศึกษา ด.ช. ฐกร พันพีระวงษ ป.2/7 26 เหรียญทองแดง

117 นารีวุฒิ ด.ญ. ปุณรดา กอบผดุงเกียรติ ป.2/8 26 เหรียญทอง

118 นารีวุฒิ ด.ญ. เกตุมณี แสงสีดา ป.2/9 25 เหรียญทอง

119 นารีวุฒิ ด.ญ. นิชาภัทร ทองวารี ป.2/10 20 เหรียญเงิน

120 นารีวุฒิ ด.ญ. ปนัสยา ทองวารี ป.2/11 26 เหรียญทอง

121 นารีวุฒิ ด.ญ. เตชินี ปติภพ ป.2/12 25 เหรียญทอง

122 นารีวุฒิ ด.ญ. ณัชชา ศรีสุภร ป.2/13 20 เหรียญเงิน

123 นารีวุฒิ ด.ญ. อริสรา แสงเทียน ป.2/14 27 เหรียญทองแดง
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124 นารีวุฒิ ด.ญ. สรรเสรญิพร ชํานาญกิจ ป.3/2 26 เหรียญทองแดง

125 นารีวุฒิ ด.ญ. ศศิพิมพ คงครองสมัย ป.3/2 26 เหรียญทองแดง

126 นารีวุฒิ ด.ญ. ศุภานัน ศรปีระไพพงศ ป.4/1 31 เหรียญเงิน

127 นารีวุฒิ ด.ญ. ณัฐมล คงไชย ป.4/1 30 เหรียญเงิน

128 นารีวุฒิ ด.ญ. ณิชาภา คิ้วองอาจ ป.4/1 30 เหรียญเงิน

129 นารีวุฒิ ด.ญ. จิรัชยา เหมอุดม ป.4/2 29 เหรียญทองแดง

130 นารีวุฒิ ด.ญ. ณัฐชา แสงสวาง ป.4/2 27 เหรียญทองแดง

131 นารีวุฒิ ด.ญ. ปุณยาพร สุพร ป.4/2 26 เหรียญทองแดง

132 นารีวุฒิ ด.ญ. อมลรดา คีรีรักษ ป.5/2 39 เหรียญทองแดง

133 นารีวุฒิ ด.ญ. พิชญาวรีย ชุมปรีชา ป.6/1 41 เหรียญเงิน

134 นารีวุฒิ ด.ญ. ขวัญชนก โรจนวงศ ป.6/2 38 เหรียญทองแดง

135 นารีวุฒิ ด.ญ. สิริกร ศรีประไพพงศ ม.1/1 54 เหรียญเงิน

136 นารีวุฒิ ด.ญ. พิมพราพร จิรวัฒนาพันธ ม.1/1 52 เหรียญเงิน

137 นารีวุฒิ ด.ญ. ชฎาธาร กลัดสินต ม.1/4 51 เหรียญเงิน

138 นารีวุฒิ ด.ญ. สโรชินี กกเครอื ม.1/1 49 เหรียญทองแดง

139 นารีวุฒิ ด.ญ. ภูริชญา แนวทอง ม.1/1 46 เหรียญทองแดง

140 นารีวุฒิ ด.ญ. โศจิรัตน เพชรเทียน ม.1/4 46 เหรียญทองแดง

141 นารีวุฒิ ด.ญ. สิรินภาพร ธนาสุวรรณ ม.2/3 53 เหรียญเงิน

142 นารีวุฒิ ด.ญ. ณัฐณิชา แกวกํา ม.2/3 51 เหรียญเงิน

143 นารีวุฒิ ด.ญ. สิริอร ลิมาลัย ม.2/3 46 เหรียญทองแดง

144 นารีวุฒิ ด.ญ. เขมัสศิริ เทียนวิหาร ม.2/3 45 เหรียญทองแดง

145 นารีวุฒิ ด.ญ. กัญญาณัฐ ยั่งยนื ม.2/3 45 เหรียญทองแดง

146 นารีวุฒิ ด.ญ. พิชญาภา ประศาสนศิลป ม.2/2 45 เหรียญทองแดง

147 นารีวุฒิ ด.ญ. มีสุข ชินชนะถาวร ม.3/2 49 เหรียญทองแดง

148 นารีวุฒิ ด.ญ. กัญญารัตน สุทธิรตันากร ม.3/1 47 เหรียญทองแดง

149 นารีวุฒิ น.ส. รุงนภา ธนาสุวรรณ ม.3/2 45 เหรียญทองแดง

150 นารีวุฒิ น.ส. ธันยนิชา มัตตะมงคลวัฒน ม.6/3 48 เหรียญทองแดง

151 นารีวุฒิ น.ส. อัญชรี เนินทราย ม.6/1 45 เหรียญทองแดง

152 อุดมวิทยา ด.ช. อคิน สมัครจิตร ป.1/5 27 เหรียญทอง

153 อุดมวิทยา ด.ญ. ณชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.1/3 25 เหรียญทอง

154 อุดมวิทยา ด.ช. พงษระพี วองวิทย ป.1/1 21 เหรียญเงิน

155 อุดมวิทยา ด.ช. สิทธินนท คัมภรีศาสตร ป.1/5 20 เหรียญเงิน

156 อุดมวิทยา ด.ช. สุวรศิร ทรัพยไพฑูรย ป.1/6 15 เหรียญทองแดง

157 อุดมวิทยา ด.ช. ปณณธร จีนโสภา ป.2/3 29 เหรียญทอง

158 อุดมวิทยา ด.ช. กฤตธัช มุขแจง ป.2/3 26 เหรียญทอง

159 อุดมวิทยา ด.ช. เธียรวิชญ เจริญสุข ป.2/4 24 เหรียญเงิน

160 อุดมวิทยา ด.ช. ภัทรกร สมบูรณศิริ ป.2/5 22 เหรียญเงิน

161 อุดมวิทยา ด.ญ. กีราตา ธรรมลักษมี ป.2/5 19 เหรียญทองแดง

162 อุดมวิทยา ด.ช. ธนกฤต หงีใจงาม ป.2/3 18 เหรียญทองแดง

163 อุดมวิทยา ด.ญ. ผลินภทัร เทียมจันทร ป.3/4 34 เหรียญเงิน

164 อุดมวิทยา ด.ญ. อนัญญา ชะออนชม ป.3/5 33 เหรียญเงิน
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165 อุดมวิทยา ด.ช. ภูไรวินท วังตาล ป.3/1 32 เหรียญเงิน

166 อุดมวิทยา ด.ญ. ศิรัญยรรรศ สุวรรณปากแพรก ป.3/5 31 เหรียญเงิน

167 อุดมวิทยา ด.ช. ทนุธรรม ธนขจรกิตต ป.3/3 29 เหรียญทองแดง

168 อุดมวิทยา ด.ช. ภีมพล จีนาภักดิ์ ป.3/1 28 เหรียญทองแดง

169 อุดมวิทยา ด.ช. ไพสิฐ เกสร ป.3/5 27 เหรียญทองแดง

170 อุดมวิทยา ด.ญ. ปวีณลดา ตันเจริญ ป.3/1 25 เหรียญทองแดง

171 อุดมวิทยา ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุทธิรตันากร ป.4/2 34 เหรียญเงิน

172 อุดมวิทยา ด.ญ. ณัชชา กิตติวินิชนันท ป.4/5 34 เหรียญเงิน

173 อุดมวิทยา ด.ญ. ภูริชญา ยั่งยนื ป.5/5 39 เหรียญทองแดง

174 อุดมวิทยา ด.ช. ตั้งปณิธาน ศรีสุนทร ป.5/5 35 เหรียญทองแดง

175 อุดมวิทยา ด.ช. ภูชานนท ถังเงนิ ป.6/4 36 เหรียญทองแดง

176 อุดมวิทยา ด.ญ. อนุธิดา ขําเจริญ ป.6/1 35 เหรียญทองแดง

177 สารสิทธิ์พิทยาลัย ด.ช. จักรีวิทย วิสิทธิ์ศิลป ป.1/1 19 เหรียญทองแดง

178 สารสิทธิ์พิทยาลัย ด.ช. ดอมินิก ชลนที เอคโคลา ป.1/1 15 เหรียญทองแดง

179 สารสิทธิ์พิทยาลัย ด.ช. คามิน เสลาฤทธิ์ ป2/1 18 เหรียญทองแดง

180 สารสิทธิ์พิทยาลัย ด.ช. รัฐนันท กษิดิกุล ป.2/1 16 เหรียญทองแดง

181 วังตาลวิทยา ด.ญ. สมใจ คําสารี ม.2/1 47 เหรียญทองแดง
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