ผลการแขงขันไบเบิ้ลคอนเทสต ครั้งที่ 16 “พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว”
วันเสารที่ 3 กุมภาพันธ 2561/2018 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล อ.1-3
การประกวดเลาเรื่องราวบทเทศนบนภูเขา “ความสุขแทจริง” (มธ. 5:1-10)
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
โรงเรียน ดําเนินวิทยา
1. เด็กหญิงรุจิรัตน
ถิ่นมาบแค
อ.3
2. เด็กหญิงกัญจนรัตน
จิตรอําพัน
อ.3
3. เด็กหญิงฑิชานันท
ดอกไมเทศ
อ.3
4. เด็กหญิงนัชชา
นภนฤมิต
อ.3
5. เด็กหญิงอลิสา
สังขเขียว
อ.3
คุณครูผูสอน : คุณครูอรทัย จิตราทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย
1. เด็กชายโดมินิก ชลนที
เอคโคลา
2. เด็กชายปรติ
ภุมรินทร
3. เด็กชายภัตธนสันต
จําปาทอง
4. เด็กชายกฤติน
ธีระอนุกูล
คุณครูผูสอน : คุณครูกัลยา เจริญผล

อ.2
อ.3
อ.3
อ.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก
โรงเรียน วีรศิลป
1. เด็กชายพัสกร
แจมแจง
2. เด็กหญิงสุทธาสิณี
เขมะนุเชษฐ
3. เด็กหญิงกันยรัตน
อัศวเดชฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพลภัส
โพธิ์งาม
คุณครูผูสอน : คุณครูกฤตพร บุญญาลัย

อ.3
อ.3
อ.3
อ.3

รางวัลชมเชย ไดแก

โรงเรียน อนุชนศึกษา
1. เด็กหญิงบัวชมพู
ไกรทองสุข
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา
อินกลอม
3. เด็กหญิงอัญญารัตน
แกวคํา
4. เด็กหญิงนิชานันท
สมจิต
5. เด็กชายกรวิชญ
คลายสุวรรณ
คุณครูผูสอน : 1. คุณครูประทุม ศิริรักวงษา
2. คุณครูพูนรัตน สวัสดี

อ.3
อ.3
อ.3
อ.3
อ.3

 ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนตน ป.1-3
การแขงขันตอบคําถามพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
โรงเรียน วีรศิลป
1. เด็กชายคณพศ
ภัทรพงศศิริ
2. เด็กชายธนภัทร
จันทนยิ่งยง
3. เด็กหญิงทิพเกสร
เขมะนุเชษฐ
4. เด็กชายแทนคุณ
ปรัชญาคุณ
5. เด็กหญิงธนพร
อดิเรกลาภ
6. เด็กหญิงณิชาภัทร
สุภาพ
7. เด็กหญิงสลิลลา
ชํานาญกิจ
8. เด็กชายคุณานนท
นาดี
9. เด็กหญิงฐิติภัทร
ลอวงศรัตนากร
10. เด็กหญิงกรรยานัทร
แมนทิม
คุณครูผูสอน : คุณครูวิรัญอร
ระดมกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
โรงเรียน นารีวุฒิ
1. เด็กหญิงณิชากร
ศรีสุภร
2. เด็กหญิงสรรเสริญพร
ชํานาญกิจ
3. เด็กหญิงณิชาภา
คิ้วองอาจ
4. เด็กหญิงศุภานัน
ศรีประไพพงศ
5. เด็กหญิงจิรัชยา
เหมอุดม
6. เด็กหญิงปุณยาพร
สุพร
7. เด็กหญิงโชติกา
สังขรัตน
8. เด็กหญิงอมลรดา
คีรีรักษ
9. เด็กหญิงชญาดา
ฌานอรุณ
10. เด็กหญิงอรชนก
ทิชาชาติ
คุณครูผูสอน : ซิสเตอรโยธิกา
บุญธาตุ

ป.1
ป.1
ป.1
ป.1
ป.1
ป.2
ป.3
ป.3
ป.3
ป.3

ป.1
ป.1
ป.2
ป.2
ป.2
ป.2
ป.2
ป.3
ป.3
ป.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก
โรงเรียน นารีวิทยา
1. เด็กชายณัฐภัทร
อมรรัตนธํารงค
2. เด็กหญิงดลรวี
เพงพินิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา
บุญคํามา
4. เด็กชายยศพัฒน
เนื้อจีน
5. เด็กชายพีรบูรณ
ธนัทพงศพลิน
6. เด็กชายศิวกร
ประชาบาล
7. เด็กหญิงธนวรรณ
มัธยมชาติ
8. เด็กหญิงกนกมาศ
จันทรจรูญ
9. เด็กหญิงธนิศรา
ทรัพยสมิง
10. เด็กชายจิรกฤต
ระดมกิจ
คุณครูผูสอน : 1. คุณครูกฤติยา
ระดมกิจ
2. คุณครูประภาพร ทรงเจริญ
3. คุณครูศศิเพ็ญ
จิตอุทัศน
รางวัลชมเชย ไดแก
โรงเรียน เรืองวิทยพระหฤทัย
1. เด็กหญิงพิมชญา
เลิศฤทธา
2. เด็กหญิงกรวีร
จิตตอําไพ
3. เด็กหญิงปาณิสรา
สาลี
4. เด็กหญิงศิรินทรทิพย
กิจประชา
5. เด็กหญิงภัทรวรัญจน
มาคะสิระ
6. เด็กหญิงศมนันท
จันทรวิจิตรกุล
7. เด็กหญิงเอมมิกา
อมรธีระกุล
8. เด็กหญิงภัทรวดี
จันทรบริรักษ
9. เด็กชายนิรุจ
วิไลมาลา
10. เด็กชายนเรศ
อินทะแพทย
คุณครูผูสอน : คุณครูเพ็ญพิชญา
สุขไพบูลย
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 ประเภทที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6
การแขงขันตอบคําถาม “แฟนพันธุแทพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว”
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
โรงเรียน ดําเนินวิทยา
1. เด็กหญิงบัณฑิตา
ฉัตรอภิรัตนกุล
ป.5
2. เด็กหญิงกนิษฐา
สิริวนกิจ
ป.5
3. เด็กหญิงณัชชา
สวางงาม
ป.5
กระบวนงาม
4. คุณครูอุดม
คุณครูผูสอน : คุณครูจรัสพันธ
ลิมาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
โรงเรียน เรืองวิทยพระหฤทัย
1. เด็กชายนรากร
มีฉวี
2. เด็กชายพงศภัค
เสียงไพเราะ
3. เด็กหญิงแสงขวัญ
วัฒนอาภา
อิงคามระธร
4. คุณครูแววสุดา
คุณครูผูสอน : คุณครูแววสุดา
อิงคามระธร
โรงเรียน นารีวุฒิ
1. เด็กหญิงสิริกร
ศรีประไพพงศ
2. เด็กหญิงสโรชินี
กกเครือ
3. เด็กหญิงวรรญา
สุนทโรภาส
4. คุณครูรพีพร
ระดมกิจ
คุณครูผูสอน : คุณครูรพีพร
ระดมกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก
โรงเรียน วันทามารีอา ราชบุรี
1. เด็กชายสุกิจพล
โรจนรัต
2. เด็กชายวีระ
นิว
3. เด็กชายธนศักดิ์
โรจนรัต
ศรีพุก
4. คุณครูเนื้อนอง
คุณครูผูสอน : คุณครูเนื้อนอง
ศรีพุก
รางวัลชมเชย ไดแก
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย
1. เด็กชายกันตินันท
คิดรุงเรือง
2. เด็กชายภัคพล
กิจฉลอง
3. เด็กชายศุภกร
คิ้วองอาจ
4. คุณครูนันทนา
โฆษิตโรจนฤกษ
คุณครูผูสอน : คุณครูนันทนา
โฆษิตโรจนฤกษ
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 ประเภทที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3
การประกวดขับรองเพลงหมู
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
โรงเรียน เทพวิทยา
1. เด็กหญิงปยธิดา
ชื่นใจ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน
พยุหเจษฎา
3. เด็กหญิงบัวชมพู
เอื้อเฟอ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา
หงษทอง
5. เด็กหญิงปริณาภา
แปดนาวัน
6. เด็กหญิงนัทธมน
ออทะขันธ
7. เด็กหญิงปณิตา
ชอยเครือ
8. เด็กชายพัฒนพล
หงษกลัด
คุณครูผูสอน : คุณครูกมลวจี
ตาลเจริญ

ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
1. เด็กหญิงขวัญสุดา
ศรีอุทารวงศ
2. เด็กหญิงกัญภร
นันทพันธ
3. เด็กหญิงชนสรณ
นุมนอย
4. เด็กหญิงวนัชพร
เมืองเกษม
5. เด็กหญิงชนาธิป
รุจิรัตน
6. เด็กหญิงสุภาวดี
ลามา
7. เด็กหญิงบุณยวีร
พิศสะอาด
8. เด็กหญิงธนิสรา
สุขสมัย
คุณครูผูสอน : คุณครูนราวุฒิ
ผิวเกลี้ยง

ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก
โรงเรียน วังตาลวิทยา
1. เด็กชายภูมิสิริ
บุญเลิศ
2. เด็กหญิงวิภาวี
ทองเปราะ
3. เด็กหญิงสิริดาวเรือง
คุมญาติ
4. เด็กหญิงไรรินทร
กอซิ
5. เด็กหญิงราชิณี
สวรรค
6. เด็กหญิงวริษา
จังมา
7. เด็กชายอนุรักษ
จันทรอุปภัมภ
คุณครูผูสอน : 1. คุณครูกิตติศักดิ์ แลเชอ
2. คุณครูปวริศา
สวัสดี

ป.5
ม.1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

รางวัลชมเชย ไดแก
โรงเรียน นารีวิทยา
1. เด็กหญิงมนัญชยา
แกวเสนีย
2. เด็กหญิงสุวิชาดา
สุขีสิงห
3. เด็กหญิงภักคตะวัน
กิตติ์ศรีวัฒนา
4. เด็กหญิงศศิวิมล
รังทอง
5. เด็กหญิงสิริกัญญา
ทองบัว
6. เด็กหญิงพีรดา
วีระศิลป
7. เด็กหญิงวริยา
พงษอัคคศิรา
8. เด็กหญิงกชกร
ธวัธวงค
คุณครูผูสอน : 1. คุณครูจันทรเพ็ญ โชคเหมาะ
2. ซิสเตอรจรัญญา เปาเลง

ม.1
ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2

ประเภทที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
การประกวดวาดภาพระบายสีชอลค หัวขอ “อุปมาของพระเยซูเจาที่ฉันประทับใจ”
รางวัลชนะเลิศ ไดแก
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
1. นางสาวพรรณิภา
กิตติสุริยะนนท
ม.5
2. นางสาวสุกฤตา
แพงอุม
ม.5
คุณครูผูสอน : คุณครูจารุพรรณ
เพ็ชรพราว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
โรงเรียน นารีวิทยา ทีมที่ 2
1. นางสาวกวิสรา
จันทรจรูญ
2. นางสาวจิตติมา
แซลี
คุณครูผูสอน : ซิสเตอรอําไพ
นัดดาศรี

ม.4
ม.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย ทีมที่ 1
1. นายอาหมือ
อาแจ
2. นายกฤษดา
พอไชยราช
คุณครูผูสอน : บาทหลวงวิเชียรแสง กองตระกูลดี

ม.4
ม.5

รางวัลชมเชย ไดแก
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย ทีมที่ 2
1. นายอาโหยว
รุงเรืองปฐวี
2. นายจรัสพล
ครองอินทร
คุณครูผูสอน : บาทหลวงวิเชียรแสง กองตระกูลดี

ม.4
ม.6

