
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/1 

ครูประจ าชั้น : นางสาวสุกัญญา  นรทีทาน                  ครูคู่ชั้น :  Mrs.Leyna  Trisri 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน (100)      ผลการสอบ 

1 09877 เด็กหญิง ปุณยวีร์ อนันตวุธ 95 ผ่าน 

2 10004 เด็กหญิง กชอร ไทยสงคราม 90 ผ่าน 
3 10259 เด็กหญิง ธนัญชนก เฉลิมแสน 91 ผ่าน 

4 10351 เด็กหญิง กชพร ทิพย์ทํามา 93 ผ่าน 

5 10406 เด็กหญิง เบญญาภา บุญมั่งมี 91 ผ่าน 
6 10543 เด็กหญิง กวินธิดา ศรีเมือง 94 ผ่าน 

7 10587 เด็กหญิง เจนธีรา มีหอม 95 ผ่าน 

8 11282 เด็กหญิง ดากานดา วันดี 90 ผ่าน 
9 11592 เด็กหญิง รวิพร นนทสิทธิ์ 95 ผ่าน 

10 11642 เด็กหญิง ภรภัทร เลื่อมใส 94 ผ่าน 
11 12054 เด็กหญิง ชาลิน ี ปัทมะสนธิ 92 ผ่าน 

12 12062 เด็กหญิง ภัชราภรณ ์ คนองมาก 90 ผ่าน 

13 12067 เด็กหญิง ศศิธร อ่างทอง 88 ผ่าน 
14 12070 เด็กหญิง กุลณสร พงศ์ฤทธิบาล 93 ผ่าน 

15 12085 เด็กหญิง จิรัชยา กองบุตร 92 ผ่าน 

16 12389 เด็กหญิง ฌัชชญา สมอุดร 95 ผ่าน 
17 12960 เด็กหญิง อัศจรีย์ อรรคนันท์ 95 ผ่าน 

18 13242 เด็กหญิง ปิยะธิดา จันทรสาขา 94 ผ่าน 

19 13768 เด็กหญิง กัลย์กมล ตั้งภักดี 91 ผ่าน 
20 13770 เด็กหญิง อริยะบุญ บุญศล 98 ผ่าน 

21 09868 เด็กชาย ยูตะ อิมาดะ 90 ผ่าน 
22 09892 เด็กชาย ภาณุศร จึงสวัสดิ์มีชัย 94 ผ่าน 

23 09954 เด็กชาย ธนภัทร พิมพิรัตน์ 93 ผ่าน 

24 10096 เด็กชาย ภูวิศ ออยล์การ์ด 87 ผ่าน 
25 10097 เด็กชาย ธนวัฒน์ นิลผาย 85 ผ่าน 

26 10123 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ กระจ่างจันทร์ 94 ผ่าน 



27 10149 เด็กชาย จิรนภัสส ์ สุวรรณศรี 93 ผ่าน 

28 10329 เด็กชาย ธนโชต ิ นิลผาย 94 ผ่าน 
29 10426 เด็กชาย อาณัติ จุฑาเทศ 93 ผ่าน 

30 10506 เด็กชาย กรวิชญ์ จันท์วิภาค 89 ผ่าน 

31 10566 เด็กชาย ฐิติวุฒิ แป้นสุขา 90 ผ่าน 
32 10656 เด็กชาย ราชิน ศรีส่อง 87 ผ่าน 

33 10676 เด็กชาย ธราธิป แซ่ตั้ง 89 ผ่าน 

34 11172 เด็กชาย พิชญะ พุทธบริวาร 95 ผ่าน 
35 11201 เด็กชาย จิรวัฒน์ โมฆรัตน์ 96 ผ่าน 

36 11218 เด็กชาย ชาคริต อนุสรณ์รัชดา 96 ผ่าน 
37 11237 เด็กชาย ชินดนัย ศรีษะเกษ 90 ผ่าน 

38 12047 เด็กชาย อภิชาต โบราณมูล 87 ผ่าน 

39 12777 เด็กชาย ปัณณ์ วันทอง 93 ผ่าน 
40 12856 เด็กชาย ปวริศ แซ่ลิ้ม 94 ผ่าน 

41 13048 เด็กชาย เอกนาคินทร์ พลซื่อ 86 ผ่าน 

42 13131 เด็กชาย ธนกฤต ภัทรศรัทธาผล 94 ผ่าน 
43 13136 เด็กชาย ปาณัสม์ ขวัญเจริญ 95 ผ่าน 

44 13201 เด็กชาย สุภัทรชัย ใหม่แก้ว 92 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 
 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/2 

ครูประจ าชั้น : นางสาวอรดี  นันทิพย์           ครูคู่ชั้น :  นายอนันต์  บุตราษี 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน (100) ผลการสอบ 

1 10369 เด็กหญิง นันท์นภัส อุทสาร 92 ผ่าน 

2 10546 เด็กหญิง นิชาภัทร แทงกันยา 89 ผ่าน 
3 10558 เด็กหญิง สิรินทร์ภัทร ภูมิพยัคฆ์ 89 ผ่าน 

4 10581 เด็กหญิง สุธิมา เปรมศรี 86 ผ่าน 

5 10675 เด็กหญิง พลอยนภา มโนธรรม 86 ผ่าน 
6 10966 เด็กหญิง จิราภรณ์ ภักดีรัตน์ 89 ผ่าน 

7 11050 เด็กหญิง วาณิชญาภรณ์ ศรีทองจันทร์ 92 ผ่าน 

8 11381 เด็กหญิง สวิตตา ภูสังข์ 93 ผ่าน 
9 12032 เด็กหญิง พิชชากร เพชรแสน 91 ผ่าน 

10 12035 เด็กหญิง ณัจฉรียา ยอดดี 96 ผ่าน 

11 12036 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ขันบุตร 94 ผ่าน 
12 12043 เด็กหญิง หฤทชนันท์ สุทธิประภา 93 ผ่าน 

13 12046 เด็กหญิง ชิดชนก มาศสําโรง 91 ผ่าน 
14 12078 เด็กหญิง ธันยพร ชมภูบุตร 90 ผ่าน 

15 12079 เด็กหญิง ตรีชฎา สิงห์สนั่น 94 ผ่าน 

16 12290 เด็กหญิง มนัสวัน ศรีคํา 90 ผ่าน 
17 12369 เด็กหญิง โมไนย จันทะเบี้ยว 92 ผ่าน 

18 12752 เด็กหญิง ณัฐปภัสร ์ รอดเนตร 90 ผ่าน 

19 13145 เด็กหญิง ธนัชพร มลาไสย์ 93 ผ่าน 
20 13547 เด็กหญิง มนัสญา นามประกาย 92 ผ่าน 

21 13653 เด็กหญิง ปิยะธิดา สงเคราะห์ 93 ผ่าน 
22 13654 เด็กหญิง อุษณิษา ปุนนา 91 ผ่าน 

23 13655 เด็กหญิง ชญานิศ พลภูเมือง 88 ผ่าน 

24 13656 เด็กหญิง ปัณฑิกา กันธิยะ 86 ผ่าน 
25 13762 เด็กหญิง กัญญาพัชร ธนูรัตน์ 87 ผ่าน 

26 13765 เด็กหญิง กชพร บัญหนองสา 90 ผ่าน 



27 13766 เด็กหญิง กาญจนาพร บุตรโคตร 89 ผ่าน 

29 09897 เด็กชาย กฤษติภูมิ สุวรรณไตรย์ 87 ผ่าน 
30 09969 เด็กชาย เสฎฐวุฒ ิ นงนุช 86 ผ่าน 

31 09972 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ฤทธิเดช 90 ผ่าน 

32 09996 เด็กชาย จิรภัทร ศรีโอษฐ์ 89 ผ่าน 
33 10056 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เทพบุตร์ 85 ผ่าน 

34 10078 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงแก้ว 92 ผ่าน 

35 10094 เด็กชาย พีรพงษ์ นิลผาย 92 ผ่าน 
36 10153 เด็กชาย พนมวิทย์ ลากูล 90 ผ่าน 

37 10657 เด็กชาย กฤตยชญ ชูชุมพล 91 ผ่าน 
38 10737 เด็กชาย กรวิชญ์ ภูศร ี 92 ผ่าน 

39 12042 เด็กชาย อรรถปวีณ์ แสนจันทร์ 88 ผ่าน 

40 12052 เด็กชาย พีระพัฒน์ เวียงนนท์ 92 ผ่าน 
41 13535 เด็กชาย นิติศักดิ์ เพ็งน้ําคํา 85 ผ่าน 

42 13646 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เตชะนาม 88 ผ่าน 

43 13647 เด็กชาย จิระภัทร อ้มสงคราม 92 ผ่าน 
44 13651 เด็กชาย ภูมิรพี หวังสุดดี 90 ผ่าน 

45 13763 เด็กชาย ชีวิน อูปแก้ว 91 ผ่าน 

46 13769 เด็กชาย อินทัช สุชนวนิช 91 ผ่าน 
47 14144 เด็กชาย ภัทรพงษ์พันธ์ ชาติอนุลักษณ์ 80 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/3 

ครูประจ าชั้น : นางสาวรุจิรา  สุวรรณแสน           ครูคูช่ั้น :  นางสาวธัญวิดา  วิชระอนนท์ 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน (100) ผลการสอบ 

1 09975 เด็กหญิง จิรภัทร ศรีสวัสดิ์ 91 ผ่าน 
2 10076 เด็กหญิง กนกพร สีลาดเลา 85 ผ่าน 

3 10160 เด็กหญิง อัยเรศ ไชยศร 88 ผ่าน 
5 10348 เด็กหญิง จฏุพัจน์ ผาติเจริญชัย 87 ผ่าน 

6 10398 เด็กหญิง จุฑามาศ เทพกาญวิสุทธิ์ 94 ผ่าน 

7 10442 เด็กหญิง ชลธาร เทียบธรรม 91 ผ่าน 
8 10539 เด็กหญิง ณริศรา เกณฑ์สาคู 91 ผ่าน 

9 10551 เด็กหญิง อนันตญา พิกุลทอง 94 ผ่าน 

10 11236 เด็กหญิง กลอยตา สายเบาะ 88 ผ่าน 
12 12844 เด็กหญิง จัสปาน คล่องดี 87 ผ่าน 

13 13064 เด็กหญิง กชกร เอ้ียงหลง 87 ผ่าน 
14 13111 เด็กหญิง กานต์ธิดา หลวงหลาก 91 ผ่าน 

15 13115 เด็กหญิง ศุภิสรา มหาอุตย์ 93 ผ่าน 

16 13396 เด็กหญิง ชลธิดา จิตกังวัน 94 ผ่าน 
17 13649 เด็กหญิง ศิริญาภรณ์ นาสมฝัน 88 ผ่าน 

18 09240 เด็กชาย ชิณนันท์ ศรีสวัสดิ์ 88 ผ่าน 

19 09850 เด็กชาย นภสินธ ์ โพธิ์ศรี 85 ผ่าน 
20 09851 เด็กชาย ภาคิน ลาวัล 94 ผ่าน 

21 09866 เด็กชาย กายเพชร ฤทธิ์จันทึก 91 ผ่าน 

22 09869 เด็กชาย ณวัฒน์ สกุลวิวัฒน ์ 85 ผ่าน 
23 09881 เด็กชาย อนันดา มาสีปา 89 ผ่าน 

24 09979 เด็กชาย เศรษฐวุฒิ อัคมูล 86 ผ่าน 
25 10100 เด็กชาย รักตัญญู ขันคํา 93 ผ่าน 

26 10118 เด็กชาย สรวิศ ทองยวน 91 ผ่าน 

27 10152 เด็กชาย รัชชานนท์ พรมสอน 91 ผ่าน 
28 10372 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สระมูล 86 ผ่าน 



29 10384 เด็กชาย สตันย์ บุญเกษม 85 ผ่าน 

30 10416 เด็กชาย รชตวิชญ์ อนันเอื้อ 94 ผ่าน 
31 10432 เด็กชาย ธนโชค คํามะยอม 88 ผ่าน 

32 10494 เด็กชาย จิรภัทร ชารีวัน 87 ผ่าน 

33 10577 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พงษ์ศาสตร์ 88 ผ่าน 
34 10717 เด็กชาย เจษฎากร แสงหัวช้าง 85 ผ่าน 

35 10991 เด็กชาย นภันต์ วงค์คําตัน 91 ผ่าน 

36 11059 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พรมโสภา 87 ผ่าน 
37 12059 เด็กชาย ตถาตา โยคาพจร 93 ผ่าน 

38 12643 เด็กชาย ระพีภัทร ก้านจักร 89 ผ่าน 
39 12776 เด็กชาย พัชรพล พรมชาติ 90 ผ่าน 

40 12846 เด็กชาย ศุภชัย พันทองคํา 85 ผ่าน 

41 12906 เด็กชาย จิราภัทร มังสะกัน 87 ผ่าน 
42 13079 เด็กชาย ยุรนันท์ ทองเจริญ 87 ผ่าน 

43 13151 เด็กชาย อภินันท์ ขันอาสา 85 ผ่าน 

44 13311 เด็กชาย ศุภเสกข์ แสนวิเศษ 89 ผ่าน 
45 13404 เด็กชาย พงศ์ณพลัช โพธิ์พุ่ม 88 ผ่าน 

46 13425 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ประเสริฐสังข์ 86 ผ่าน 

47 13645 เด็กชาย นิติภูม ิ บุญกิจ 85 ผ่าน 
48 13764 เด็กชาย วชิรวิทย์ เวสารัชกิจ 94 ผ่าน 

49 14208 เด็กชาย ธนโชต ิ ส่งเสริม 86 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/4 

ครูประจ าชั้น : นางสาวชนัญญา  ยิ่งก าแหง           ครูคู่ชั้น :  นางสาวดวงดารา  ถาวร 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน (100) ผลการสอบ 

1 10110 เด็กหญิง สิริกร กางแก้ว 93 ผ่าน 
2 10116 เด็กหญิง ชญานิศ เมาะราษี 88 ผ่าน 

3 10407 เด็กหญิง ธนพร นิลาทวงค์ 92 ผ่าน 
4 10413 เด็กหญิง รุ่งนภา วงศ์อาษา 93 ผ่าน 

5 10419 เด็กหญิง สาริศา ภู่งาม 91 ผ่าน 

6 10454 เด็กหญิง อริสา ทองอ้ม 50 ผ่าน 
7 10544 เด็กหญิง สุดที่รัก สาระโภค 88 ผ่าน 

8 10649 เด็กหญิง พิชญธิดา เวียงสมุทร 86 ผ่าน 

9 10678 เด็กหญิง ณธัญญา ขนานแข็ง 88 ผ่าน 
11 10978 เด็กหญิง อรปรียา ปุริสา 93 ผ่าน 

12 11004 เด็กหญิง พัทรวรรณ จันทเสถียร 91 ผ่าน 
13 11038 เด็กหญิง กัณฐิดา ลาดนาเลา 91 ผ่าน 

14 11693 เด็กหญิง ปรียาภัทร สุ่มมาตย์ 89 ผ่าน 

16 12031 เด็กหญิง ปพิชญา ปัญจรักษ์ 86 ผ่าน 
17 12060 เด็กหญิง ธนัญชนก วิรัชวา 91 ผ่าน 

18 13648 เด็กหญิง ชลธิชา จันดาชัย 91 ผ่าน 

19 13650 เด็กหญิง ศิริภัสสร ถนัดค้า 93 ผ่าน 
20 13652 เด็กหญิง ศศิรดา มังสี 92 ผ่าน 

21 14207 เด็กหญิง ศุภวรรณ ประเสริฐสังข์ 88 ผ่าน 

22 10089 เด็กชาย ปภาวิน เหล่ายนขาม 88 ผ่าน 
23 10115 เด็กชาย ประชา แสนสุด 85 ผ่าน 

24 10126 เด็กชาย ณัฐดนัย เฉลิมแสน 87 ผ่าน 
25 10127 เด็กชาย กฤตานนท์ ประชานันท์ 85 ผ่าน 

26 10211 เด็กชาย รชต สมิทธิรัตน์ 88 ผ่าน 

27 10654 เด็กชาย ณัฐนนท์ ชารีผาย 88 ผ่าน 
28 10995 เด็กชาย ปฐมพงษ์ ปากวิเศษ 90 ผ่าน 



29 11036 เด็กชาย ระพีพัฒน์ ศิลารัตน์ 88 ผ่าน 

30 11070 เด็กชาย ณัฏฐชัย ยานกาย 89 ผ่าน 
31 11216 เด็กชาย วรภัทร์ ศรีวงษ์ชัย 93 ผ่าน 

32 11263 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 87 ผ่าน 

33 11365 เด็กชาย กฤษกร ทุมะลา 90 ผ่าน 
34 12040 เด็กชาย ปาณัทพงษ์ พนมสินธุ์ 87 ผ่าน 

35 12044 เด็กชาย ชานนท์ คําพิฑูรย์ 94 ผ่าน 

36 12069 เด็กชาย ธนกฤต โสดก 87 ผ่าน 
37 12071 เด็กชาย อดิศร ทิพย์เจริญ 90 ผ่าน 

38 12073 เด็กชาย รมรินย์กร พรมทอง 94 ผ่าน 
39 12074 เด็กชาย สืบสกุล เอกะกุล 85 ผ่าน 

40 12082 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วรนาม 90 ผ่าน 

41 12083 เด็กชาย ภูจินันท์ ดีจันทึก 87 ผ่าน 
42 12093 เด็กชาย ณัฐภูมิ ทองเพียง 87 ผ่าน 

43 12094 เด็กชาย วันชนะ อาจสามารถศิริ 85 ผ่าน 

44 12390 เด็กชาย วัชรพงษ์ อนันทวรรณ 91 ผ่าน 
45 12429 เด็กชาย ธนโชต ิ โชคแสน 85 ผ่าน 

46 14134 เด็กชาย ธนภัทร กองสุข 88 ผ่าน 

47 14164 เด็กชาย ชยางกูร สายดวง 90 ผ่าน 
48 14174 เด็กชาย ภูริ สัตยาวิรุทธิ์ 94 ผ่าน 

49 14235 เด็กหญิงชนัดดา สีลาดเลา 95 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/5 

ครูประจ าชั้น : นางสาวล าพูน  อาจค าไพร          ครูคู่ชั้น :  นายชานน  จันทะคัต 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน (100) ผลการสอบ 

1 09864 เด็กหญิง ลภัสรดา ชุ่มมงคล 93 ผ่าน 
2 09924 เด็กหญิง วรางคณา งามแสง 93 ผ่าน 

3 10091 เด็กหญิง จารุวรรณ สมบัติวรกุล         86 ผ่าน 
4 10150 เด็กหญิง พัสวีพิชญ์ มาระตา 94 ผ่าน 

5 10335 เด็กหญิง จุฑาพร ชํานาญเอ้ือ 93 ผ่าน 

6 10344 เด็กหญิง ปพิชญา ไชยสงคราม 90 ผ่าน 
7 10359 เด็กหญิง อาริยา ปิติแก่นทราย 95 ผ่าน 

8 10364 เด็กหญิง พัชนีภรณ์ ปลัดจ่า 87 ผ่าน 

9 10595 เด็กหญิง นลินนิภา ใจมั่น 91 ผ่าน 
10 10817 เด็กหญิง ศศิมา แก้วปัญญา 88 ผ่าน 

11 11102 เด็กหญิง วริศรา สังฆมณี 92 ผ่าน 
12 11269 เด็กหญิง ทิพยรัตน์ แสงสุรินทร์ 93 ผ่าน 

13 11327 เด็กหญิง พนิตสุภา มลากรรณ์ 95 ผ่าน 

14 12072 เด็กหญิง อนัญญา ไชยสุระ 89 ผ่าน 
15 12095 เด็กหญิง พริมา โคตรภักดี 92 ผ่าน 

16 12297 เด็กหญิง ชนิสรา มาลาสี 90 ผ่าน 

17 12501 เด็กหญิง สุวิชาดา อินปัญญา 90 ผ่าน 
18 12537 เด็กหญิง กนกอร ชาธรรมมา 90 ผ่าน 

19 12878 เด็กหญิง พิชามญธุ์ เจริญศิลป์ 92 ผ่าน 

20 14109 เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันทะล่าม 93 ผ่าน 
21 09875 เด็กชาย พงศภัค อุณภา 90 ผ่าน 

22 09904 เด็กชาย ธัญไทย อนันทวรรณ 90 ผ่าน 
23 10054 เด็กชาย ณชัย บุญลอย 86 ผ่าน 

24 10060 เด็กชาย ธีรวีร ์ พิมพิสาร 89 ผ่าน 

25 10062 เด็กชาย ภูมิทรัพย์ สังฆทิพย์ 89 ผ่าน 
26 10067 เด็กชาย ธนศักดิ์ เสี่ยงสาย 88 ผ่าน 



27 10326 เด็กชาย ธีร์ธวัช นราศร 85 ผ่าน 

28 10328 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ มันตาพันธ์ 88 ผ่าน 
29 10350 เด็กชาย ก้องทวีป หมักกระโทก 90 ผ่าน 

30 10604 เด็กชาย ณัฐนนท์ กําเนิดพิลา 93 ผ่าน 

31 10611 เด็กชาย นันทพัฒน์ คงพันธุ์ 99 ผ่าน 
32 10638 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ข่าขันมะลี 95 ผ่าน 

33 11107 เด็กชาย ปัณณทัต โบราณมูล 89 ผ่าน 

34 11108 เด็กชาย ปองภพ โบราณมูล 92 ผ่าน 
35 11155 เด็กชาย ณัฐดนัย ภูสระแก้ว 93 ผ่าน 

36 11194 เด็กชาย กล้าวิทูร โพธิสุพรรณ 92 ผ่าน 
37 11195 เด็กชาย ก้องเกียรติ โพธิสุพรรณ 87 ผ่าน 

38 11293 เด็กชาย อาทิตย์ บุญเรือง 92 ผ่าน 

39 11578 เด็กชาย วัชรพล ดาชนบท 87 ผ่าน 
40 11629 เด็กชาย จักราวุธ สหะขันธ์ 92 ผ่าน 

41 12057 เด็กชาย กิตติมศักดิ์ คอช 85 ผ่าน 

42 12066 เด็กชาย อักษรภัค แขวงภูเขียว 93 ผ่าน 
43 12084 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ ศรีอาราม 86 ผ่าน 

44 12089 เด็กชาย ชัชชัย ปราบมนตรี 86 ผ่าน 

45 12090 เด็กชาย ศุภดิตถ์ โพธินาค 92 ผ่าน 
46 12091 เด็กชาย ณพงศ์ ชนกระโทก 91 ผ่าน 

47 12569 เด็กชาย ธนาธิป พรมมงคล 89 ผ่าน 
49 14218 เด็กปริญญากร สุวรรณพันธ์ 87 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/6 

ครูประจ าชั้น : นางณพัฐธิกา  ฐิตวิรัชวัฒน์          ครูคู่ชัน้ :  นางสาวพรรณงาม  สว่าง 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน (100)     ผลการสอบ 

1 09882 เด็กหญิง ธรัญญา เศษแสงศรี 99 ผ่าน 
2 09906 เด็กหญิง สิรภัทร ชัยสุทธิ ์ 93 ผ่าน 

3 09987 เด็กหญิง บัณฑิตา ตาลอําไพ 94 ผ่าน 
4 10030 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แดนขนบ 95 ผ่าน 

5 10052 เด็กหญิง อริญชยา ทิพศรีราช 94 ผ่าน 

6 10061 เด็กหญิง อัญชิสา วงค์อามาตย์ 93 ผ่าน 
7 10064 เด็กหญิง วรินทร์ดา อุทปา 90 ผ่าน 

8 10125 เด็กหญิง กวิสรา ภูนามล 91 ผ่าน 

9 10130 เด็กหญิง วนัชพร สุทธิพิริยะหทัย 94 ผ่าน 
10 10381 เด็กหญิง ชวัลรัตน ์ อนันเต่า 94 ผ่าน 

11 10535 เด็กหญิง พนิดา นาใจดี 96 ผ่าน 
12 10563 เด็กหญิง พิมพ์วิมล ศิริงามเมือง 92 ผ่าน 

13 10580 เด็กหญิง ปุญญาพร พิเดช 90 ผ่าน 

14 10590 เด็กหญิง นวพร หนูแสน 96 ผ่าน 
15 10626 เด็กหญิง ปัณณภรณ์ บุญศล 96 ผ่าน 

16 10641 เด็กหญิง พิชชาพร กลันพล 90 ผ่าน 

17 10661 เด็กหญิง รติรัตน์ สีดามาตย์ 92 ผ่าน 
18 10719 เด็กหญิง สุภนิดา จันทระวิชะ 94 ผ่าน 

19 10739 เด็กหญิง จันทิมา เคนโยธา 96 ผ่าน 

20 10887 เด็กหญิง ปรียาดา ประสิทธิ์สุวรรณ 91 ผ่าน 
21 12037 เด็กหญิง ศิริกุล ยุติพันธ์ 93 ผ่าน 

22 12039 เด็กหญิง พัทธนันท์ วินทะไชย 95 ผ่าน 
23 12050 เด็กหญิง พิชานันท์ แก้วนาเหนือ 93 ผ่าน 

24 12064 เด็กหญิง ปุณญศิริวิภา แก้วพรม 92 ผ่าน 

25 12075 เด็กหญิง สวรรยา ยางศิลา 91 ผ่าน 
26 12077 เด็กหญิง วรรณกานต์ โคตสีสาย 92 ผ่าน 



27 12086 เด็กหญิง ชญาภา อรรคศรีวร 95 ผ่าน 

28 12218 เด็กหญิง ณริศราพร สีส่อง 92 ผ่าน 
29 12617 เด็กหญิง ปวีณ์กร อินทร์พันธ์ 92 ผ่าน 

30 10104 เด็กชาย พีรวิชญ์ โพธิชัย 90 ผ่าน 

31 10133 เด็กชาย ชนาธิป สุมาลี 95 ผ่าน 
32 10136 เด็กชาย ศมาวรรษ พลวิชิต 92 ผ่าน 

33 10156 เด็กชาย กิติภพ ศรีวิเนตร 90 ผ่าน 

34 10318 เด็กชาย ธนภัทร กาญจนวิลานนท์ 96 ผ่าน 
35 10395 เด็กชาย วรินทร เกษมสุข 90 ผ่าน 

36 10452 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ประเสริฐสังข์ 90 ผ่าน 
37 10684 เด็กชาย พฤฒิพงศ์ ทิพยศักดิ์ 94 ผ่าน 

38 10736 เด็กชาย นิรัฐภูมิ ปาสาเนย์ 93 ผ่าน 

39 10815 เด็กชาย จิรภัทร์ พ้องเสียง 94 ผ่าน 
40 12034 เด็กชาย พชรพล ภูมิดิษฐ์ 90 ผ่าน 

41 12065 เด็กชาย นราวิชญ์ กันแก้ว 90 ผ่าน 

42 12068 เด็กชาย ภูดิศ ศรีณะพรม 94 ผ่าน 
43 12081 เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ ศรแก้ว 94 ผ่าน 

44 12445 เด็กชาย เพชร รากเงิน 91 ผ่าน 

45 12839 เด็กชาย ปฐพี จั๋นตา 95 ผ่าน 
46 13147 เด็กชาย ภัทรพล คูลิน 91 ผ่าน 

47 13390 เด็กชาย ศุภฤกษ์ คําหารพล 98 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 


