
                                             ความภาคภูมิใจ   ปีการศึกษา   2561    
   
                           ในปีการศึกษา 2561 มีนกัเรียนจ านวน 954  คน ครู 64 คน โดยมีนางสาวพวงแกว้  สกุลทอง ด ารงต าแหน่ง

อธิการ / ผูอ้  านวยการ   โดยไดบ้ริหารจดัการเรียนการสอน และพฒันาโรงเรียนจนไดรั้บรางวลัความภาคภูมิใจดงัน้ี  
 

๑. รางวลัผู้บริหาร ครู 
-  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย เป็นสถานศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
การปฏิบติังานตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน 
-  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางสาวรัตนพร  อุปพงศ ์ เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียนการสอน
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
-  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย ไดม้อบเกียรติบตัร นางสาวพวงแกว้  สกุลทอง  เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียนการ
สอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
-  พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน  ประจ าปีพุทธศกัราช  2561 ณ ห้องประชุมส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัหนองคาย ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1.นางสาวรัตนพร  อุปพงศ ์
2.นางจุฑามาศ      พุทชา 
3.นางอรอุมา        สาสุข 
4.นายเจษฎา         ประวรณา 

เกียรติบตัรคุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “เป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นท่ีประจกัษต่์อผูอ่ื้น” 
1.นางสาววงเดือน  เจริญดี 
2.นางสาวรัฐพร    ศรีแสน 
3.นางจรินทร์        เพชรเสนา 
4.นางปภาดา        นนัทะรัตน์ 
5.นางสาวตะวนัฉาย  จอ้ยกระจ่าง 

เกียรติบตัรคุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม” 
1.นายเจษฎา          ประวรณา 
2.นางสาวผอ่งใส   พิสถาณ 

เกียรติบตัรคุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูมี้วสิัยทศัน์ในการท างาน มีความคิดริเร่ิม” 
 1.นางสาวรัตนพร     อุปพงศ ์
 2.นางจุฑามาศ         พุทชา 
เกียรติบตัรคุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูอุ้ทิศตนต่อการท างานในองคก์รเพื่อส่วนรวม” 

1.นางสาววชัรีวรรณ  เจริญชยั 
2.นางสาวญาดา       สุวรรณรินทร์ 



 
เกียรติบตัรคุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูอุ้ทิศแรงกาย  แรงใจในการดูแลนกัเรียน” 
 1.นางสาวอลิษา        พรศรี 

2.นางสาวยวุดี          ครองทรัพยดี์ 
เกียรติบตัรคุณครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูมุ้่งมัน่ในการท างาน  อุทิศตนเพื่อสังคม” 
 1.นางสุดา                สีหะไตร 
 2.นางสาวชนิญญา    ลีนาราช 
 3.นางปิยะฉตัร          ขาวนอก 
 4.นางสาวจตุพร        พรหมจกัร 
 5.นางเบญญาดา        เปศรี 
ครูท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัจงัหวดั งานศิลปหตัถกรรมคร้ังท่ี 68 จงัหวดับุรีรัมย ์   
              1.นางสุดา                สีหะไตร     ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
                                                                  ระดบัชั้น ป.4-ป.6  ระดบัเหรียญทอง 
             2.นางสาวชนิญญา   ลีนาราช     ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
                                                                 ประเภททดลอง  ระดบัชั้น ป.4-ป.6  ระดบัเหรียญทอง 
             3.นางสาวสุภาณีย ์   ชยัจนัทร์    ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  
                                                                 ประเภททดลอง  ระดบัชั้น ป.4-ป.6  ระดบัเหรียญทอง 
             4.นางสาวร้อยแกว้   ธรรมรัตน์  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   
                                                                  ประเภทหญิง  ระดบัชั้น ป.1-ป.6  ระดบัเหรียญทอง 
            5.นางสาววงเดือน    เจริญดี       ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ (การเขียนเร่ืองจากภาพ)                                  

ระดบัชั้น ป.1-ป.3  ระดบัเหรียญทอง 
 

๒. รางวลันักเรียน 
๑. เด็กหญิงณฐัภทัร  หวงัภกัดีกุล  ชั้น ป.1/2 ประเภทการแข่งขนั Piano  Solo  รุ่นอายไุม่เกิน  7  ปี  ไดรั้บ

รางวลั  เหรียญเงิน 
๒. เด็กหญิงกชพรรณ กองอุดม  ชั้น ป.1/1 ประเภทการแข่งขนั Singing  for  Kids รุ่นอายไุม่เกิน 5 ปี 
๓. เด็กชายตฤณ  พรหมเนาว ์ชั้น ป.1/3  ประเภทการแข่งขนั Yamaha  Kid  Idol รุ่นอาย ุ 5-8  ปี   

ไดรั้บรับรางวลั  เหรียญทอง 
4. เด็กหญิงกชพรรณ  กองอุดม ไดรั้บรางวลัดีเด่นในการแข่งขนั ประเภท Singing For Kids อายไุม่เกิน     8 ปี 

สถาบนัดนตรียามาฮ่า 
5.เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ  เสริมปัญญา General English Proficiency Test  คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน  ยอดเยีย่ม  
อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 



6.เด็กชายนเรนทร์ฤทธ์ิ โทสาลี  เสริมปัญญา General English Proficiency Test คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน     ยอด
เยีย่ม  อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

7.เด็กหญิงจสัติน พมมะจิต  เสริมปัญญา General English Proficiency Test คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน       ยอดเยีย่ม  
อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

8.เด็กหญิงอนุธิดา  ชมรัตน์  เสริมปัญญา General English Proficiency Test คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน       ยอดเยีย่ม  
อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

9.เด็กชายปภงักร อุบลรัตนประทีป การแข่งขนักีฬานกัเรียนขั้นพื้นฐาน“สพฐ”ระดบัภูมิภาค “มหกรรมกีฬา
คร้ังแรกของ สพฐ.” กีฬา  ฟุตบอลชาย  รุ่นอายไุม่เกิน  12  ปี 

10.เด็กหญิงวรินยพุา  กอพุฒิ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพนัธ์ 2561” ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อม  ค าขวญั 
ในหวัขอ้ “เลิก...ลด...ละ..ขยะพลาสติก” 

11.เด็กหญิงพิมญาดา  วงคพ์นัธ์ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพนัธ์ 2561” ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค า
ขวญั ในหวัขอ้ “เลิก...ลด...ละ..ขยะพลาสติก” 

12.เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ กิจกรรม “Srichaingmai Night 
Run” ศรีเชียงใหม่ มินิมาราธอน คร้ังท่ี  2 แลนเลาะโขง  ยามแลง  

13.เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ  ไดรั้บเกียรติบตัร “โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ” ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

                        - การทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100  นกัเรียนโรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย มีการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนนกลุ่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
 1. เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ    
 2. เด็กชายชาติรุ่ง    แสงจนัทร์ 
 3. เด็กชายสุวจิกัษ ์  ธีรกุลชยักิจ 
 4. เด็กหญิงจรรยาพร  แกว้รอด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
              1. เด็กหญิงธนวนัต ์       ปุริวฒัน์ 

2. เด็กหญิงทองประภา  พรรณะ 
3. เด็กหญิงธิดา             โชติพงษ ์

- เกียรติบตัรการประเมินสุขาภิบาลโรงอาหารในระดบัดีมาก  ในปีการศึกษา 2561   
 

 


