
                                              ความภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา  2560 
    

   ในปีการศึกษา 2560  มีนกัเรียนจ านวน 916  คน ครู 64 คน โดยมี นางสาวพวงแกว้  สกุลทอง ด ารงต าแหน่ง
อธิการ / ผูอ้  านวยการ   โดยไดบ้ริหารจดัการเรียนการสอน และพฒันาโรงเรียนจนไดรั้บรางวลัความภาคภูมิใจดงัน้ี  
            - การทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100  นกัเรียนโรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย มีการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 1.  เด็กชายธีธชั    สาครินทร์                          ภาษาต่างประเทศ  (O-NET) 100   
 2.  เด็กชายทิวเมฆ   สิทธิโชคกิจสกุล             ภาษาต่างประเทศ  (O-NET) 100 
 3.  เด็กหญิงกญัญา   พงศก์รกมัพล                 คณิตศาสตร์  (O-NET) 100 
 4.  เด็กชายกิตติโชติ   มนสัทิพารมณ์             คณิตศาสตร์  (O-NET) 100 

     - เกียรติบตัรการประเมินสุขาภิบาลโรงอาหารในระดบัดีมาก  ในปีการศึกษา 2560                                    
1. รางวลัผู้บริหาร ครู 
-  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย เป็นสถานศึกษาท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนการปฎิบติังานตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน 
-  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย ไดม้อบเกียรติบตัร นางสาวพวงแกว้  สกุลทอง  เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียน
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
-  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางสาวรัตนพร  อุปพงศ ์ เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียน
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
2. รางวลันักเรียน 
- เด็กชายไทเลอร์  คูมิสคีย ์ ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  4  เสริมปัญญา  General  English  Proficiency  Test  คร้ังท่ี  32  ประจ าปีการศึกษา 2560 
- เด็กชาย ธีธชั  สาครินทร์  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  เสริมปัญญา  General  English  Proficiency  Test  คร้ังท่ี  32  ประจ าปีการศึกษา 2560 
- เด็กชาย ทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  6  เสริมปัญญา  General  English  Proficiency  Test  คร้ังท่ี  32  ประจ าปีการศึกษา 2560 
- เด็กหญิงภทัรธิการ  กองกุล  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  เสริมปัญญา  General  English  Proficiency  Test  คร้ังท่ี  32  ประจ าปีการศึกษา 2560 
- เด็กชายธนกร  ฉตัรชมช่ืน  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  3  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 
- เด็กชายธนกร  ฉตัรชมช่ืน  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  4  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 



- เด็กหญิงนิรัญตรี  วรวเิศษ  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  5  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กชายคมชาญ  เหลืองตระกูล  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กชายกฤษกร  เปลือยศรี  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กชายธนกฤต  ตั้งกิจ  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี  2  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กหญิงฐิติกานต ์ เหมะธุลิน  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย   
มธัยมศึกษาปีท่ี  3  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กหญิงจิราพชัร  นามเสนา  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย  ระดบัชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี  3  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กหญิงภูพิชญา  จนัทรประเทศ  ผูส้อบไดค้ะแนนยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1  ของจงัหวดัหนองคาย   
มธัยมศึกษาปีท่ี  3  เสริมปัญญา  ทดสอบความรู้สังคมศึกษา  คร้ังท่ี  21  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- เด็กหญิงปาณิสรา  พุทธามาตย ์ ไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วิชาวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
2560 ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

- เด็กหญิงฐิติมา  ชยัเนตร  ไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วชิาวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

- เด็กหญิงชญัญา  พิมพภ์กัดี  ไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วชิาวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
2560 ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

- เด็กหญิงภิษฐญา  พนัธ์ุจินดาวรรณ  ไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วชิาวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา  2560 ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

- เด็กหญิงเกสรา  โคตรชยั  ไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วชิาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 
ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

- เด็กหญิงสการ์เล็ต  เญญา  แมคฟาดเ์ดน้  ไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วชิาวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา  2560 ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

- เด็กชายเสถียรวงศ ์ เส็งประเสริฐไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความรู้วชิาวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา  2560 ระดบัชั้นประถมศึกษา  (CHULABHORN’S SCIENCE-MATH TEAT 2017) 

การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณติศาสตร์ 
- เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ   ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ระดบัประถมศึกษาปีท่ี  3-4  การแข่งขนัการคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์  คร้ังท่ี  17   ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

       อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์เทคโนโลย ี (สสวท.) ประจ าปีการศึกษา  2560 
- เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ  ไดรั้บคดัเลือก  (รอบสอง) 


