
Family Bible Quiz 2018  เขต 4 ครั้งที ่3 

 วัดในเขต 4 ร่วมกับ แผนกพระคัมภีร์ และแผนกครสิตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดตอบค ำถำมพระคัมภีร์ Family Bible Quiz 2018  เขต 4  “พระวรสารตาม

ค าบอกเล่าของนักบุญมาระโก”  เมื่อวันอาทิตย์ที่  25 พฤศจิกายน 2018 ณ ห้องประชุมใหญ่  วัด

พระวิสุทธิวงส์ ล าไทร  มีทีมผู้เข้ำร่วมแข่งขันฯ  56  ทีม  ผู้มาร่วมงานทั้งหมด 129 คน  ดังนี้ 

สังกัด  จ านวนทีม จ านวน (คน) 
วัดพระวิสุทธิวงส์ 19 ทีม 37 (มี 1 ทีม มี 1คน) 

คอมมูนิต้ำ อินคอนโทร 1ทีม 2   
นักบุญเทเรซำ   8 ทีม 16  
วัดเซนต์ร็อค 8 ทีม 16  

วัดนักบุญเปำโลกลับใจ บ้ำนนำ 4 ทีม 8   
วัดแม่พระฟำติมำ บำงวัว 5 ทีม 10  
วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี 2 ทีม 4   

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด 7 ทีม  14 
วัดอัครเทวดำมีคำแอล สะพำนใหม่ 2 ทีม  4 
 กรรมกำรฯ จิตตำภิบำลเขต 4 (เขต 

2) 
 11 

แผนกพระคัมภีร์   - 1   
แผนกคริสตศำสนธรรม  - 1   

สำขำวิชำคริสตศำสนศึกษำ 
 วิทยำลัยแสงธรรม  

- 1   

พระสงฆ์และซิสเตอร์ - 4 
รวมทั้งหมด  56 ทีม  129  คน 

 

 กิจกรรมในครั้งนี้ ฯ เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดกำรแข่งขันพระคัมภีร์ฯ   แนะน ำกรรมกำรตรวจ

ค ำตอบชี้แจงกติกำในกำรแข่งขันฯ  และเริ่มกำรแข่งขันฯ เวลำ 10.50 -11.20 น.เป็นเวลำ 30 นำที จ ำนวน 

30 ขอ้ ต่อจำกนั้น มีกิจกรรมพระคัมภีร์พระวรสำรนักบุญมำระโก 1 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยคุณสมบัติ งำมวงศ์              

แผนกคริสตศำสนธรรม  ฝ่ำยงำนอภิบำล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในระหว่ำงที่กรรมกำรตรวจ รวม

คะแนนและตัดสินผู้รับรำงวัลต่ำงๆ  และในเวลำ 12.20 น. มีกำรมอบรำงวัลให้กับผู้ชนะเลิศ 1 ทีม  รอง

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ทีม  รองชนะเลิศอันดับสอง 1 ทีม รำงวัลชมเชย 3 ทีม โดยคุณพ่อสุขุม กิจสงวน เจ้ำ

อำวำสวัดพระวิสุทธิวงส์ เป็นประธำนในกำรมอบฯ   และซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ มอบรำงวัลให้กับ

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์         ทุกท่ำน  และประกำศผู้ได้รับเกียรตบิัตรในระดับต่ำงๆ ดังนี้ ผู้เข้ำ



แข่งขันผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 90  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  25 ทีม   ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติ

บัตรเหรียญเงิน10 ทีม   และผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   8 ทีม  

 แผนกพระคัมภีร์ ขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อ ซิสเตอร์ สภำภิบำล สัตบุรุษในเขต 

4 ทุกท่ำนท่ีสนับสนุนกิจกรรมกำรแข่งขันตอบค ำถำมพระคัมภีร์ ฯ ในครั้งนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงเป็นอย่ำงดี ขอพระ

เจ้ำ       อวยพรทุกท่ำน  

ผลการแข่งขนัตอบค าถาม Family Bible Quiz เขต 4 ครั้งที่ 3  มีดังนี้ 

รางวัล สังกัด ชื่อ-นามสกุล 
รำงวัลชนะเลิศ 

 
วัดนักบุญเทเรซำ หนองจอก 

  
เด็กชำยชวโรจน์ เลิศประชำนันท์ 
เด็กชำยปุณวิชญ์ อุดมสิทธิพัฒนำ  

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วัดนักบุญเทเรซำ  หนองจอก เด็กชำยอินทรำดล บุญขันธ์ 
เด็กชำยอรรถกมล  บุญขันธ์ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เด็กหญิงณัฏฐิ์ธิดำ สำยนำค 
เด็กชำยอินทนนท์ พวงแก้ว 

รำงวัลชมเชย อันดับ 1 วัดพระวิสุทธิวงส์  มำสเตอร์ชำคริต เมตตำจิตโต 
คุณครูรำตรี ศรีสุข 

 
รำงวัลชมเชย อันดับ 2 

  

วัดแม่พระฟำติมำ บำงวัว คุณครูนันทนำ แสงทอง 
คุณครูนำฏลดำ บุญจักรศิลป์ 

วัดนักบุญเปำโลกลับใจ บ้ำนนำ นำยภูริภัทร เย็นเพชร 
นำงสำวพลอย ศิริจันทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีมที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง  จ านวน 25 ทีม ดังนี้ 

ทีม
ที่ 

องค์กรวัด / โรงเรียน ชื่อ  -   นามสกุล ล าดับที่ 

1 วัดพระวิสุทธิวงส ์ เด็กหญิง  ศศิภำ อำชำวัฒนกุล เกียรติบัตร เหรียญทอง 
 นำงสำว ลัดดำวร

รณ 
เดชมำก 

2 วัดพระวิสุทธิวงส ์ เด็กหญิง ศิริลักษณ์   แซ่หลี  เกียรติบัตร เหรียญทอง 
  เด็กหญิง  แสง

ดำว   
อำชำวัฒนกุล  

3 วัดพระวิสุทธิวงส ์ เด็กชำย  ชำติศิริ แซ่แพ้ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กชำยจำรุวิทย ์ ฉัตรเจริญวัฒนำ 

4 วัดพระวิสุทธิวงส ์ นำงสำว เกียรติมณี สกุลเกียรติศักดิ์ เกียรติบัตร เหรียญทอง 
 นำงสำว อุมำพร อรุณลักษณ์ 

5 วัดพระวิสุทธิวงส ์ นำงพจนีย์ ทองเต้ีย เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำงรุ่งนภำ ศรีสุข 

6 วัดพระวิสุทธิวงส ์ นำยปิยะรำษฎร์ สุริยมงคล เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 -  

7 วัดอัครเทวดำมีคำแอล  
สะพำนใหม่ 

นำงสำวธณิตำ  ทักษ์อรุณกุล เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำงสำวปภำดำ  พินิจพรประภำ 

8 วัดอัครเทวดำมีคำแอล  
สะพำนใหม่ 

นำงสำวนพวรรณ  นะมะหุต เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำงสำวสุมนชยำ  ฤทธิบุญไชย 

9 วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด เด็กหญิงลภัสชนันท์ สุค ำวัง เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กหญิงลภัสรดำ ธำดำประสิทธิ ์

10 วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด เด็กหญิงชวิศำ สำยพรหม เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กชำยเดชำธร แสงสัมฤทธิ์ 

11 วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด เด็กหญิงอริสยำ นุชเจริญ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กหญิงฐิติภำ สุวรรณเกื้อ 

12 วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด นำงสำววัชรภรณ ์ กิจเจริญ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำงสำวชนิตำ ภรณ์อ่อนฉิม 

13 วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด นำงสำวอภิชญำ เอกเลิศ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำงสำวหทัยทิพย์ สำยวิเศษ 

     



 

 

 

 

 

  

14 วัดนักบุญเทเรซำ  
 (หนองจอก) 

นำงอรัญญำ พันธแสงทอง เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำงสำวยลรดี พันธแสงทอง 

15 วัดนักบุญเทเรซำ   
(หนองจอก) 

นำงสำวรุ่งนภำ วงษ์ชัยวัฒนกุล เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กชำยนิธิชำญ วงษ์ชัยวัฒนกุล 

16 วัดนักบุญเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กหญิงกัลยำกร เนคมำนุรักษ์ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กหญิงชญำนี ดุรงค์บรรพต 

17 วัดนักบุญเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กหญิงอธิชำ สวัสดี เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กหญิงธิรำวรรณ พสุธรรม 

18 วัดนักบุญเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กชำยสุรัตน์ชัย แซ่ว่ำง เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 นำยอัศวิน เกษตรนพคุณ 

19 วัดแม่พระฟำติมำ  (บำงวัว) เด็กหญิงนัทธมน แสไพศำล เกียรติบัตร เหรียญทอง  
 เด็กหญิงญำตำวี องค์ศรัทธำ 

20 วัดนักบุญเปำโลกลับใจ  
บ้ำนนำ 

เด็กหญิงพรพิมล ติยะวัฒน ์ เกียรติบัตร เหรียญทอง  

เด็กหญิง นภิำวรรณ ์ ซึมเมฆ  
21 วัดนักบุญเปำโลกลับใจ  

บ้ำนนำ 

นำย ทำนรนิทร ์ ชมนำ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
นำย พชร อำภำขจร  

22 วัดนักบุญเปำโลกลับใจ  
บ้ำนนำ 

นำงสำวโนรำห ์ นวลศร ี เกียรติบัตร เหรียญทอง  
นำงสำวทักษิณัตว ์  จรัสรฐนนท ์  

23 วัดนักบุยอแซฟ (หนองรี) น.ส.รัตติพร  ธรรมนิตย์ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
เด็กหญิงพิมพ์มำดำ  ธรรมนิตย์  

24 วัดพระวิสุทธิวงส์  เด็กหญิงฟ้ำใหม่  แก้วพึงทรัพย ์ เกียรติบัตร เหรียญทอง  
นำยชัยวัฒน์  แก้วพึงทรัพย ์  

25 วัดพระวิสุทธิวงส์ นำงสำววนิดำ  คูหำมงคลไพศำล เกียรติบัตร เหรียญทอง 
นำยอำทิตย์  สะอิ  



 

ทีมที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จ านวน 10 ทีม   ดังนี้ 

ทีมท่ี         องค์กรวัด / 
โรงเรียน 

             ชื่อ  -   นามสกุล ล าดับที่ 

1 วัดพระวิสุทธิวงส์ เด็กหญิง เพ็ญนภำ ศรีค ำดี  เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กหญิง ศิริยำกร แซ่หลี  

2 วัดพระวิสุทธิวงส์ นำงสำวกมลชนก เลี้ยงบ ำรุง เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 นำงสำวอภิชญำ  เชี่ยวนำวิน 

3 วัดพระวิสุทธิวงส์ เด็กหญิงสุพรรษำ พันธุ์พฤกษ์ เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 นำงสำววิไลลักษณ์ พันธุ์พฤกษ์ 

4 วัดนักบุญเทเรซำ 
  (หนองจอก) 

เด็กหญิงณัฐฐิกำนต ์ อินทสวัสดิ ์ เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กหญิงพัณณิตำ

  
ค ำเห็น 

5 วัดนักบุญเทเรซำ  (หนอง
จอก) 

นำงจุไรรัตน์  ผลผำสุก เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กหญิงสุทัตตำ  ผลผำสุก 

6 วัดนักบุญเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กชำยรำมินทร์ แซ่ฟรุ้ง เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กชำยธนกฤต โภคทรัพย์ 

7 วัดนักบุญเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กชำยอ ำนำจ อินท์ปัทม์ เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กชำยสุทธิภัทร ลักขษร 

8 วัดนักบุญเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กชำยธนำภรณ ์ ประสิทธริัตนำ เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กชำยวรำกรณ์ กิจเจริญ 

9 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี 
 

นำงนงลักษณ์  ตันสกุล เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 เด็กชำยปุณณัตภ์ ตันสกุล 

10 วัดพระวิสุทธิวงส์ นำงสุภำวดี  เลี้ยงบ ำรุง เกียรติบัตร เหรียญเงิน 
 นำงสำวมณฑริำ                คูสร้อย 

 

 

 

 



 

ทีมที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแด จ านวน 8 ทีม   ดังนี้ 

ทีมท่ี         องค์กรวัด / โรงเรียน              ชื่อ  -   นามสกุล ล าดับที ่

1 วัดพระวิสุทธิวงส์ นำงสำว กรรณิกำร์
  

วงศ์วำนศิริ  เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
  

เด็กหญิงพิมพธ์ิดำ  ศักดิ์เจริญชัยกุล  

2 วัดพระวิสุทธิวงส์ เด็กชำยชลชำต ิ แซ่แพ้ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
  เด็กชำยฐปนัส  วงศำโรจน ์

3 วัดพระวิสุทธิวงส์ เด็กชำยธนวิชญ ์  พัชรเศรษฐศิร ิ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
 คุณชญำนิศ พัชรเศรษฐศิร ิ

4 วัดนักบญุเทเรซำ  (หนองจอก) เด็กหญิงพรนภัส ลำกสี เกียรติบัตร เหรียญทองแดง  
 เด็กหญิงธนภรณ ์ วงษ์ชัยวัฒนกุล 

5 วัดนักบญุเทเรซำ  (หนองจอก) เด็กหญิงกัลยำ เภตรำ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง  
 เด็กหญิงณฐัฐนิันท ์ อินทสวัสดิ ์

6 วัดนักบญุเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กหญิงนวียำ พวงแก้ว เกียรติบัตร เหรียญทองแดง  
 เด็กหญิงณฐัณชิำ ชมภูนชุ 

7 วัดนักบญุเซนต์รอค  (ท่ำไข่) เด็กชำยจีรพล หรรษำกำนนท ์ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง 
 เด็กหญิงณฐันนัท ์ แซ่ซี 

8 วัดแม่พระฟำติมำ  (บำงววั) นำยจิรภัทร สุรัสโม เกียรติบัตร เหรียญทองแดง  
 เด็กชำยธนวัฒน ์ ครุธต ำค ำ 

 


