
รายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละประเภท 
งานวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งท่ี 7 

 

ประเภทท่ี 1 การแข่งขันตอบค าถามพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญมัทธิว 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม  
 

ระดับชั้น สถานที่ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ สังกัด 

ป.4 - 6 
จ านวน 114 คน 

(57 ทีม) 

หอประชุม Lux Mundi 
(ทีมที่ 1 – 57) 

1. คุณอรุณประภา  สุขกสี  ศูนย์คริสตศาสนธรรม จันทบุรี (หัวหน้าระดับชั้น ป.4-6) 

2. คุณสิริพจน์  วัฒนจริยา  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
3. คุณพัชราภรณ์  สายพรหม  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
4. คุณชิดชนก  นรสิงห์  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
5. คุณปริยากร  ฉายแก้ว  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
6. คุณราตรีพร  แซ่สง  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
7. คุณรุ่งทิวา  แซ่สง  ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
8. คุณสุรัตน์  เจริญผล  ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
9. คุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ  ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
10. บราเดอรยุ์ทธการ  กอบวัฒนกุล วิทยาลัยแสงธรรม 
11. บราเดอร์สุภชัย คีรีวัฒนสกุล 
12. บราเดอร์สมพร ฤทัยหวนพนา 

วิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 

ม.1 – 3 
จ านวน 108 คน 

(54 ทีม) 

ห้องเรียน 732 
(ทีมที่ 1 – 18) 

12. คุณลลิตา กิจประมวล วิทยาลัยแสงธรรม (หัวหน้าระดับชั้น ม.1-3) 
13. คุณทีปกร กิจสวัสด์ิ วิทยาลัยแสงธรรม 
14. บราเดอร์พรสิทธ์ิ ประทุมปี วิทยาลัยแสงธรรม 

ห้องเรียน 731 
(ทีมที่ 19 – 36) 

15. คุณกัญวสุ ศรีไทย วิทยาลัยแสงธรรม 
16. บราเดอร์วัชรพล อ านาจเกียรติกุล วิทยาลัยแสงธรรม 
17. บราเดอร์ชัยเฉลิม สุทธิ วิทยาลัยแสงธรรม 

ห้องเรียน 730 
(ทีมที่ 37 – 54) 

18. คุณปนัดดา ชัยพระคุณ วิทยาลัยแสงธรรม 
19. คุณมยุรี  ทองสินชัยเลาหะ วิทยาลัยแสงธรรม 
20. บราเดอร์พัตรภิยะ  อินทวัน วิทยาลัยแสงธรรม 

ม.4 – 6 
จ านวน 92 คน 

(46 ทีม) 

ห้องเรียน 722 
(ทีมที่ 1 – 15) 

21. คุณจิตรา กิจเจริญ วิทยาลัยแสงธรรม (หัวหน้าระดับชั้น ม.4-6) 
22. คุณสุกานดา  วงศ์เพ็ญ วิทยาลัยแสงธรรม 
23. บราเดอร์นนท์ชัย สุวรรณ วิทยาลัยแสงธรรม 

ห้องเรียน 721 
(ทีมที่ 16 – 30) 

24. คุณวนิดา  ศรีดวง วิทยาลัยแสงธรรม 
25. บราเดอร์วรวุฒิ มาหา วิทยาลัยแสงธรรม 
26. บราเดอร์เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ วิทยาลัยแสงธรรม 

ห้องเรียน 720 
(ทีมที่ 31 – 46) 

27. คุณโสภาพรรณ  พลายเถ่ือน วิทยาลัยแสงธรรม 
28. คุณพิมพ์ฤทัย  วิชัยธรรมคุณ วิทยาลัยแสงธรรม 
29. บราเดอร์วุฒิชัย จันทรรักษ์ วิทยาลัยแสงธรรม 

 
 
 
 



 
 

ประเภทท่ี 2 การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : คุณครูชวนชม อาจณรงค์ และนางสาวนุจรินทร์  จิตต์อุทัศ 
 

1. ระดับชั้น ป. 1 – 3 : แข่งขันปั้นดินน้ ามัน หัวข้อในพระวรสารนักบุญมัทธิว 
    สถานที่จัดการแข่งขัน : อาคารเรียนชั้น 2 ห้อง 726 -729  

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 92 คน = 22 ทีม 
 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. คุณครูยุพา ชูลีระรักษ ์ ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
2. คุณครูณัฐกานต์  ศรีพุก ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบรุี 
3. คุณครูสุพรรณิการ์  จุงใจ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบรุี 

 

2. ระดับชั้น ป. 4 – 6  แข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “ความสุขแท้จริง” (มธ 5:1-11) 
สถานที่จัดการแข่งขัน :    อาคารเรียนชั้น 3 :  ห้อง 766 -737  = ทีมที่ 1 – 24  

ห้อง 738 = ทีมที่ 25 – 49 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 98 คน = 49 ทีม 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. ซิสเตอร์สุมาลี  สุดจินดา ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี
2. ซิสเตอร์วัฒนา  ตรีมรรคา วิทยาลัยแสงธรรม 
3. คุณครูกฤติยา  อุตสาหะ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบรุี 

 

3. ระดับชั้น ม. 1 – 3  การแข่งขันเล่าเร่ืองในพระคัมภีร์และประยุกต์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
    สถานที่จัดการแข่งขัน : อาคารเรียนชั้น 1 ห้องโสตฯ  

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 53 คน = 19 ทีม 
 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. คุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม 
2. คุณครูสมบัติ งามวงศ ์ ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
3. คุณครูศริิลักษณ์  เบญจภุมริน ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบรุ ี

 

4. ระดับชั้น ม. 4 – 6 แข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่ 
สถานที่จัดการแข่งขัน : วัดบ้านเณรใหญ่แสงธรรม  
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : 94 คน = 11 ทีม 

 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม 
2. คุณครูภูวดล  กลิ่นสวัสด์ิ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบรุ ี
3. บราเดอร์พัฒน์พงษ์ แซ่ฟุ้ง วิทยาลัยแสงธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม ่

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1naDm3bXXAhUTTI8KHauYDHMQFgg5MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.kamsonchan.com%2Findex.php%2Fkamsonchanmedia%2Fkamsonradio%2F290-2015-05-15-06-10-36&usg=AOvVaw0s7kNIp7wCcLffox1gTkjT

