
 
คำสั่ง ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง  

ท่ี         /2565 

เร่ือง  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

        

 

ด้วย  ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง  กำหนดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน

ในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เพิ่มเติมจากสาระการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร  ส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสาร   การคิด    การแก้ปัญหา   การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี  และ

เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามจุดประสงค์     ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆ

มณฑลท่าแร่ - หนองแสง จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  ตามรายช่ือแนบท้ายคำส่ังนี้ 

1.   คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ 
1. บาทหลวงวิโรจน์    โพธิ์สว่าง   ผู้อำนวยฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

   ประธานกรรมการ 
2. บาทหลวงวิรัช      นารินรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  
    รองประธานกรรมการ 
3. บาทหลวงเด่น       ช่วยสุข   ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา  
    กรรมการ 
4. บาทหลวงพงศ์ศิระ  คำศรี ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 
    กรรมการ 
5. บาทหลวงอติชาติ    ธรรมวงค์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 
    กรรมการ 
6. บาทหลวงวัฒนา     สอนนุชาติ  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 
    กรรมการ 
7. บาทหลวงทินกร     เหลือหลาย ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน เซนต์ยอแซฟกาฬสินธ ์
    กรรมการ 
8. บาทหลวงดนัย       พิลาจันทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมกุดาหาร 
    กรรมการ 
9.บาทหลวงรณฤทธิ์    เด่นไชยรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 
    กรรมการ 



10. ซิสเตอร์กรรณิการ์       ทองวงศ์ษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร    กรรมการ  
11. ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร      งอยหล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์    กรรมการ 
12. ซิสเตอร์วิภาภรณ์        ศรีวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร   กรรมการ 
13. ซิสเตอร์ไมตรี            สมจันทร์  เผู้อำนวยการโรงเรียนซนต์ยอแซฟนาแก    กรรมการ 
14. ซิสเตอร์เทียมจันทร์     นิลเขต   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม  กรรมการ 
15. ซิสเตอร์วัชราภรณ์      งอยหล้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กรรมการ 
16. ซิสเตอร์ศิริยาภรณ์      ผิวชัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา    กรรมการ 
17. นายปองชัย    ทองอันตัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม    กรรมการ 
18. นางสาวศิรินธร         เสมอพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน   กรรมการ 
       

หน้าท่ี    กำกับ  ดูแล  ให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและแก้ปัญหาในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
2. คณะกรรมการประสานงาน 
 1. นางนภาพร          มีระหงษ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก    ประธานกรรมการ   
 2. นางรัตติกร           ชิณเกตุ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธ์    กรรมการ 
 3. นางจิญาภัทร         หงษ์สิงห์   หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร    กรรมการ 
 4. นางปิยะมาศ         ศิริวงษ์ชัย  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร    กรรมการ 
 5. นางสาววรรณภา     ชัยมุงคุณ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม    กรรมการ 
 6. นางสาวอรุณวดี      กี่สุ้น  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  กรรมการ 
 7. สิบเอกเอนกวิชญ์     เลิศคอนสาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน    กรรมการ 
 8. นางสาวสุนาริน       คงเทศน์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา     กรรมการ 
 9. นายศตวรรษ          นาหก  หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม     กรรมการ  
 10. นายเด่นดนัย        ชัยหมื่น  ครูวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร     กรรมการ 
 12. นางสาวอินทุอร     อิ่มอาดูร   ครูวิชาการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร             กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าท่ี    ประสานงาน   ให้ข้อเสนอแนะและแก้ปัญหาในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

 
2.   คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. คัดลายมือ ระดับช้ัน ป.1-3 

1. ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  กรรมการ 

3. นางสาวนวินดา  รัตนบุรี        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา  กรรมการ 

4. นางวรกญัญา     วงศ์สีดา      ครโูรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร       กรรมการและเลขานุการ 

 



2. คัดลายมือ ระดับช้ัน ป.4-6 

1. ซิสเตอร์วิภาภรณ์  ศรีวรกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ญศรี         จันทสา      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  กรรมการ 

3. นางสุธารัตน์        ล่ำสัน         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กรรมการ 

4. นางสาวจินตนา    อุ่นศรี         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการและเลขานุการ 

3. คัดลายมือ ระดับช้ัน ม.1-3 

1. ซิสเตอร์วิภาภรณ์   ศรีวรกุล       ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมกุดาหาร   ประธานกรรมการ 

2. นางอาลาม          พิมพ์พรหม    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการ 

3. นางสาวชนัญชิตา  ขาวพิมพ์       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน กรรมการ 

4. นางสุธารัตน์         สุธรรม         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม  กรรมการและเลขานุการ 

    4.  ท่องอาขยาน ระดับช้ัน ป.1-3 

  1.  ซิสเตอร์ไมตรี          สมจันทร์      ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวเกษราภรณ์   อุปพงษ์       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการ 

3.  นางรัชนี                ปัตลา          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  กรรมการ 

4.  นางสาววลัยพร        โถชารี          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

    5.  ท่องอาขยาน ระดับช้ัน ป.4-6 

  1.  ซิสเตอร์ไมตรี           สมจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุทธิดา         เหมหงส์      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กรรมการ 

3.  นางพรรณี               มิ่งขวัญ        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรรมการ 

4.  นางสาวศิริวรรณ       คะสุดใจ       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน กรรมการและเลขานุการ 

    6.  ท่องอาขยาน ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  ซิสเตอร์ไมตรี            สมจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวอภิญญา        คำพิลา        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก กรรมการ 

3.  นางณัฐาศิริ              ภูตาโก         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ กรรมการ 

4.  นางสาวนนท์วิภา       อ่อนศรีทา     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  กรรมการและเลขานุการ 

     7.  เรียงร้อยถ้อยความ: เขียนเรื่องจากภาพ ระดับข้ัน ป.1-3 

  1.  ซิสเตอร์ศิริยาภรณ์      ผิวชัย      ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ประธานกรรมการ 

2.  นางสาววรรณทิวา      คำมา          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กรรมการ 

3.  นางสาววรรณภา        ชัยมุงคุณ     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม กรรมการ 

4.  นางสาวหทัยกาญจน์   อะโนดาษ     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

     8.  เรียงร้อยถ้อยความ: เขียนเรียงความ  ระดับช้ัน ป.4-6 

  1.  ซิสเตอร์เทียมจันทร์     นิลเขต    ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงครามประธานกรรมการ 

2.  นางนภัสนันท์            แสงจำปา      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ กรรมการ 



3.  นายภูพาน                ชารีพร         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการ 

4.  นางนิรสุดา               ไกยราช        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการและเลขานุการ 

  9.  เรียงร้อยถ้อยความ: เขียนเรียงความ  ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  ซิสเตอร์เทียมจันทร์     นิลเขต   ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงครามประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุภัสสร          บุญรังศรี       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม  กรรมการ 

3.  นางสุมนรัตน์             แสนสุข        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร   กรรมการ 

4.  นางสาวพันทิวา          ดอกดู่          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉนิารายณ์    กรรมการและเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. คณิตคิดเร็ว ระดับช้ัน ป.1-3 

1. ซิสเตอร์ทิพย์ภาพร     งอยหล้า     ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ  

2. นายเทพบุตร            หาญมนตรี      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการ 

3. นายพิจิต                 ป้องทอง        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม  กรรมการ 

4. นางสาวมณีพร          ศรีมุกดา         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน   กรรมการและเลขานุการ 

2. คณิตคิดเร็ว ระดับช้ัน ป.4-6  

1. นางสาวศิรินธร         เสมอพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน ประธานกรรมการ  

2. นางสาวกมลชนก      พลกล้า           ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กรรมการ 

3. นางสาวจิราวดี         ทองออน         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  กรรมการ 

4. นายอภิสิทธิ์             ปิยจิตรไพรัช    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร      กรรมการและเลขานุการ 

3. คณิตคิดเร็ว ระดับช้ัน ม.1-3 

1. นางสาวศิรินธร         เสมอพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน ประธานกรรมการ  

2. นางทัศนี                 คล่องขยัน     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  กรรมการ 

3. นางสาวรัชดา           พานิช           ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  กรรมการ 

4. นางคลองสวรรค์       ทองคำห่อ       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)  ระดับช้ัน ปฐมวัย 

1. บาทหลวงอติชาติ         ธรรมวงค์  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม  ประธานกรรมการ   

2. Miss  Lalaine  O.  Saurin              ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  กรรมการ 

3. นางสาวพนมพร           วงษ์ทองเหลือ ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  กรรมการ 

4. นางสาวครองขวัญ        หาไชย          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม   กรรมการและเลขานุการ 

2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับช้ัน ป.1-3 

1. บาทหลวงวิรัช             นารินรักษ์    ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ประธานกรรมการ  

2. Miss Donnabel Terol                     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  กรรมการ 



3. นางสาวสิริญา              ประนามะ       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการ 

4. นายธชาภัทร               รัตนอาษา        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการและเลขานุการ  

3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับช้ัน ป.4-6 

1. บาทหลวงวิรัช             นารินรักษ์  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ประธานกรรมการ   

2. Mr.Charles Van Howard Galicia Florendo  ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก กรรมการ 

3. นางนิตยา                   สำรองทรัพย์        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กรรมการ 

4. นายจิระวัตร์                วงศ์แดง             ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ 

     4.  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  บาทหลวงวิรัช              นารินรักษ์    ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ประธานกรรมการ  

2.  Miss Maricel Terol                            ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  กรรมการ 

3.  นายวีระพันธ์                อุทาลุน             ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน กรรมการ 

4.  นางน้องพรรณ              วงค์กุนา            ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  กรรมการและเลขานุการ 

     5.  การแข่งขัน Spelling Bee  ระดับช้ัน ป.1-3 

  1.  บาทหลวงพงศ์ศิระ         คำศรี   ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา  ประธานกรรมการ  

2.  Miss Rhona  Batallones                   ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรรมการ 

3.  นายเนติพงษ์                บุญประสม       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม กรรมการ 

4.  นางสาววรกานต์           จันทราสา         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการและเลขานุการ 

     6.  การแข่งขัน Spelling Bee  ระดับช้ัน ป.4-6 

  1.  บาทหลวงพงศ์ศิระ         คำศรี  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา  ประธานกรรมการ  

2.  Miss Bess                                      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการ 

3.  นางสาวธันยนันท์           อ่ำคุ้ม            ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  กรรมการ 

4.  นางสาวชลธิดา             นาบุญ            ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการและเลขานุการ 

     7.  การแข่งขัน Spelling Bee  ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  บาทหลวงพงศ์ศิระ       คำศรี    ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา  ประธานกรรมการ  

2.  Mrs.Jemelyn Terol Anadio             ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน กรรมการ 

3.  นายธีรวัฒน์               อุ่นคำ             ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  กรรมการ 

4.  นางสาวพรภิรมณ์        ศรีธรรม           ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  กรรมการและเลขานุการ 

     8.  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับช้ัน ป.4-6 

  1.  บาทหลวงวัฒนา          สอนนุชาติ  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  ประธานกรรมการ  

2.  Miss Rhoda Batallones                    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรรมการ 

3.  นางสาวขนิษฐา           เรืองฤาชัย          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม กรรมการ 

4.  นางสาวภัชราภร          ภุมราดี              ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการและเลขานุการ 

     9.  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  บาทหลวงวัฒนา          สอนนุชาติ   ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  ประธานกรรมการ  



2.  Miss Fa                                           ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการ 

3.  นางสาวอัญชิสา           ยศพล                ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กรรมการ 

4.  นางสาวศิรินภัทร          จันทร์ลา            ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  กรรมการและเลขานุการ 

     10.  การแข่งขัน Multi skill competition ระดับช้ัน ป.4-6 

  1.  บาทหลวงทินกร          เหลือหลาย  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  ประธานกรรมการ  

2.  Mr.Roy Federico Anadio                     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน  กรรมการ 

3.  นางสาวลำดวน           โคตะรักษ์             ครโูรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กรรมการ 

4.  นางสาววิภาดา           วิรุฬหหิรัณยกุล       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการและเลขานุการ 

     11.  การแข่งขัน Multi skill competition ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  บาทหลวงทินกร           เหลือหลาย  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  ประธานกรรมการ  

2.  Miss Demetria Lucia Calzo                   ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการ 

3.  นางสาวจินดาหรา         เหมือนวงค์ธรรม      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ กรรมการ 

4.  นางสาวศุภรดา             ธรรมขันธ์           ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการและเลขานุการ 

     12.  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ระดับช้ัน ป.4-6 

  1.  นายปองชัย  ทองอันตัง       ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประธานกรรมการ  

2.  Miss.Simin Xie                                    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร    กรรมการ      

3.  นางสาวณปภา             โกษาแสง              ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม กรรมการ 

4.  นางสาวศิริรัตน์             รวมขุนทด             ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  กรรมการและเลขานุการ 

     13.  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ระดับช้ัน ม.1-3 

  1.  นายปองชัย  ทองอันตัง       ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ประธานกรรมการ  

2.  Miss Huang  Mi                                    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์            สีดอกไม้              ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ กรรมการ 

4.  นางสาวชนนิกานต์          ศรีเลิศวัฒนา  ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี 

1. วงดนตรีสากล ระดับช้ัน ป.1-ม.3 

1. บาทหลวงดนัย             พิลาจันทร์  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

2. นายอนุชา        สายบัว        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร     กรรมการ 

3. นายคมสันต์        นิชชัยสง      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์  กรรมการ 

4. นางสาวคัทลียา       จันใด          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมนำ้อูน  กรรมการ 

5. นายวีรพงษ์         พัดพรม       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก    กรรมการ    

6. นายณัฐพล        เถิงนำมา      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร   กรรมการและเลขานุการ                                          

   

 



2.  ขับร้องเพลงสากล (ชาย - หญิง)     ระดับช้ัน ป.1-6    และ  ระดับช้ัน ม.1-3 

1. บาทหลวงดนัย               พิลาจันทร์  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

2. นายอานนท์              พิมภารัตน์    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ กรรมการ 

3. นายวุฒิเดช         หาญมนตรี  ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก      กรรมการ 

4. นายวิศวะนาจ        เช้ือไทย      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร     กรรมการและเลขานุการ 

     3.  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย  -  หญิง) ระดับช้ัน ป.1-6  และ   ระดับช้ัน ม.1-3 

1. บาทหลวงดนัย               พิลาจันทร์  ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

2. นายสุวภัทร         อุ่นศิริ     ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม      กรรมการ 

3. นายธิติวุฒิ          ไชยรัตน์   ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมกุดาหาร     กรรมการ 

4. นายดนุพล         ศรีมงคล  ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์   กรรมการ 

     4.  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย – หญิง )   ระดับช้ัน ป.1-6   และ  ระดับช้ัน ม.1-3 

1. บาทหลวงดนัย              พิลาจันทร์   ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

2. นายอภิวัฒน์         พรหมพินิจ    ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก       กรรมการ 

3. นายสุทธิพงษ์        ทองอินทร์      ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม   กรรมการ 

4. นางสาวรัตน์ชนก        พุทธระสุ       ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์    กรรมการ 

5. นายธีรวุฒิ           บุตรสิงห์        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร     กรรมการและเลขานุการ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. E-Sport Rov ระดับช้ัน ป.1-ม.3  

1. บาทหลวงรณฤทธิ์            เด่นไชยรัตย์    ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  ประธานกรรมการ 

1. นายจิราวัฒน์                  พุทธนาวงศ์        ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กรรมการ 

2. นายวีระยุทธ                   ยตะโคตร           ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก กรรมการ 

3. นายวุฒิพงษ์                   สำราญมน          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กรรมการ 

4. นายอนุศิษฏ์                   สุวรรณใจ          ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม  กรรมการ 

5. นายวโรดม                    ทองเอก             ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม   กรรมการ 

6. นายไตรรงค์                   ผิวดำ                ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน   กรรมการ 

7. นายพรชัย                     โคตะรักษ์         ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา    กรรมการ 

8. นายกิตติศักดิ์                  กันเสนา            ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร     กรรมการ 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงเรียนในเครืออคัรสังฆ

มณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ส่ัง ณ  วันท่ี      8    สิงหาคม       2565 

 

   

 

 

 

                                                                           ลงช่ือ............................................. 

                     ( บาทหลวงวิโรจน์     โพธิ์สว่าง ) 

           ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กำหนดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 

  วันเสาร์ท่ี   24  กันยายน     2565  

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน   ณ  อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์ 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

ประธานในพิธี   พระคุณเจ้าอันตนวีระเดช ใจเสรี   

พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

09.00 – 15.30 น. ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแ     

15.30 - 16.00 น.  ส่งรายงานสรุปผลการแข่งขันแต่ละรายการ      

16.00  น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 


