
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5/1 

ครูประจ าชั้น : นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วีระประเสริฐ          ครูคู่ชั้น : นางสาวฌาลิสา  ประหา 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 09255 เด็กหญิง สุชาวด ี ครองสนั่น 93 ผ่าน 

2 09294 เด็กหญิง ภัทรจาริน แสงเงิน 94 ผ่าน 

3 09350 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ จันทรสมบัติ 89 ผ่าน 
4 09357 เด็กหญิง จิรประภา ศรีละบุตร 91 ผ่าน 

5 09420 เด็กหญิง นาตาลี  ทิคคี้ เค็ดดี้ 98 ผ่าน 

6 09622 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แบตเติ้ลบูรี่ 98 ผ่าน 
7 09659 เด็กหญิง ธนพร นามบุตร 96 ผ่าน 

8 09712 เด็กหญิง อภิชญา จันทร์เจริญ 95 ผ่าน 

9 09731 เด็กหญิง กิรติการ์ ปุริตา 96 ผ่าน 
10 09801 เด็กหญิง ปัฐทิชา เหลาศรี 98 ผ่าน 

11 09903 เด็กหญิง เบญจสิริ เบ็ญระเหม 94 ผ่าน 
12 10402 เด็กหญิง ชนนิกานต์ นนทะภา 89 ผ่าน 

13 10455 เด็กหญิง ศิริวิภา ศิริเวช 94 ผ่าน 

14 10501 เด็กหญิง กัลยณัฏฐ์ พวงศรีเคน 96 ผ่าน 
15 10572 เด็กหญิง พรรษมน ล าพาย 94 ผ่าน 

16 10615 เด็กหญิง รัตน์ธิกุล จันทรประทักษ์ 94 ผ่าน 

17 11420 เด็กหญิง ธนัชา ศรีกมล 93 ผ่าน 
18 11450 เด็กหญิง วรรษนันท์ คงจันทร์ 92 ผ่าน 

19 11464 เด็กหญิง ณัฐชา วัฒนยา 97 ผ่าน 
20 11477 เด็กหญิง ปวริศา ศรีเที่ยง 97 ผ่าน 

21 11708 เด็กหญิง กัลยกร สุทธิประภา 92 ผ่าน 

22 12494 เด็กหญิง ศศิฌา ฉัตรไชยศิริ 94 ผ่าน 
23 12855 เด็กหญิง อโณมา นาไชย 94 ผ่าน 

24 13073 เด็กหญิง อัจฉริยาพร อาจหาญ 99 ผ่าน 

25 13313 เด็กหญิง อชิรญา ทองทาภูมิรักษ์ 96 ผ่าน 
26 13333 เด็กหญิง พรทิพา กุนันท์ 96 ผ่าน 



27 13372 เด็กหญิง ชญตา พลเยี่ยม 95 ผ่าน 

28 13380 เด็กหญิง วรัชยา สิงห์ลา 98 ผ่าน 
29 09237 เด็กชาย หรรษทร ภักดีผล 92 ผ่าน 

30 09575 เด็กชาย พีรวิชญ์ โพธิ์สว่าง 94 ผ่าน 

31 10088 เด็กชาย ภควัฒน์ ศรีสุนารถ 95 ผ่าน 
32 10210 เด็กชาย นาราภัทร พาโคกทม 93 ผ่าน 

33 10217 เด็กชาย โภคินรรท์ ขันใหญ่ 98 ผ่าน 

34 10606 เด็กชาย ชนายุทธ ขันตรี 89 ผ่าน 
35 11060 เด็กชาย นุชากร วรรณโอสถ 89 ผ่าน 

36 11438 เด็กชาย ธรรมรัฐ ภูค าวงค์ 98 ผ่าน 
37 12237 เด็กชาย แดนตะวัน แสนสัญญา 97 ผ่าน 

38 12256 เด็กชาย ชนสรณ์ อ้ึงสุวัฒน์ 95 ผ่าน 

39 12955 เด็กชาย ธัชพล ศิริเมือง 96 ผ่าน 
40 13142 เด็กชาย ชินกฤต สุนทรวรวิทย์ 94 ผ่าน 

41 13150 เด็กชาย อชิระ เครือวรรณ 92 ผ่าน 

42 13470 เด็กชาย พีระภัทร เจริญเขต 90 ผ่าน 
43 13657 เด็กชาย ธนภัทร เวียงอินทร์ 94 ผ่าน 

44 13772 เด็กชาย ชัชชวิน จูทะรักษ์ 96 ผ่าน 

 45 14227   เด็กหญิง  สุพิชชา  วงศรีเทพ  97 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 
 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางสาวจินดารัตน ์ แน่นอุดร          ครคูู่ชั้น : นายปิยะวัฒน์  วรรณศิริ 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09646 เด็กหญิง พรรณิชา โคตรพูลชัย 94 ผ่าน 
2 09681 เด็กหญิง ทัศรินทร์ ยานะสาร 88 ผ่าน 

3 09764 เด็กหญิง กัลยา วิระทูล 94 ผ่าน 
4 09865 เด็กหญิง ณัฐชญา จันทรโท 93 ผ่าน 

5 10554 เด็กหญิง พัชรีพร วงษ์วาล 92 ผ่าน 

6 10555 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชินทะวัน 98 ผ่าน 
7 10614 เด็กหญิง โมโมโกะ เจษฎาพรพันธุ์ 94 ผ่าน 

8 11440 เด็กหญิง ภัทรวรรณ นามมุลตรี 95 ผ่าน 

9 11466 เด็กหญิง สุริวิภา เสภู่ 92 ผ่าน 
10 11469 เด็กหญิง กชพรรณ นาโพธิ์ 92 ผ่าน 

11 12291 เด็กหญิง ทิตยาภรณ ์ ศรีค า 96 ผ่าน 
12 12467 เด็กหญิง นิลญา ทันดา 95 ผ่าน 

13 12555 เด็กหญิง ปิยมาตา ใคร่นุ่นน้อย 95 ผ่าน 

14 13123 เด็กหญิง ชนัญชิดา เหรา 98 ผ่าน 
15 13132 เด็กหญิง สุนิสา วิจิตขะจี 98 ผ่าน 

16 13133 เด็กหญิง สุปรียา พลพิทักษ์ 100 ผ่าน 

17 13401 เด็กหญิง ญาสุมินทร์ เขตเจริญ 94 ผ่าน 
18 13658 เด็กหญิง วรรณษร กฤษณะพุกต์ 92 ผ่าน 

19 13659 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา สังฆะมาตย์ 100 ผ่าน 

20 13663 เด็กหญิง เรือนขวัญ สมทรัพย์ 91 ผ่าน 
21 14110 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พลเยี่ยม 95 ผ่าน 

22 14200 เด็กหญิง วิภาว ี สาริบุตร 96 ผ่าน 
23 09321 เด็กชาย กฤตปภพ โพธิ์แก้ว 91 ผ่าน 

24 09358 เด็กชาย กฤติพงศ์ รุ่งบรรเทา 94 ผ่าน 

25 09464 เด็กชาย พีรภัทร ธัญญะภู 92 ผ่าน 
26 09695 เด็กชาย ก้องภพ แก่นนาค า 87 ผ่าน 



27 09714 เด็กชาย ธัชรคล ยี่รัมย์ 94 ผ่าน 

28 09772 เด็กชาย ธนทรัพย์ สาระสหะตันติ 85 ผ่าน 
29 10006 เด็กชาย พีรพัชร จันทร์ส่อง 92 ผ่าน 

30 10128 เด็กชาย ศักดา แจ่มแก้ว 85 ผ่าน 

31 10146 เด็กชาย ณัฐนนท์   มาร์ค พาร์คเกอร์    88 ผ่าน 
32 10425 เด็กชาย รัฐนันท์ ศรีถาวร 90 ผ่าน 

33 10731 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ศรีสุยิ่ง 90 ผ่าน 

34 10888 เด็กชาย ชาญณรงค์ ขัติยวงศ์ 91 ผ่าน 
35 10968 เด็กชาย ณภัทร ทวินันท์ 89 ผ่าน 

36 11417 เด็กชาย เจษฎา อริยเจริญทรัพย์ 88 ผ่าน 
37 11428 เด็กชาย เดวิด เดนนีส วอร์นิค 95 ผ่าน 

38 11456 เด็กชาย พงษกร สิทธิเสนา 96 ผ่าน 

39 11468 เด็กชาย วีระภาพ วงศ์พานิชย์ 92 ผ่าน 
40 11473 เด็กชาย กฤตยชญ์ โชติชื่น 93 ผ่าน 

41 12246 เด็กชาย ภัทรพล พันธะไชย 94 ผ่าน 

42 13660 เด็กชาย ครองภพ อมรพล 91 ผ่าน 
43 13661 เด็กชาย จักรภัทร เจตน์กสิกรณ์ 93 ผ่าน 

44 10631 เด็กชาย อัจฉริยะ  เขียวไทยสงค์ 90 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5/3 

ครูประจ าชั้น : นางประจวบ  แก้วอามาตย์          ครูคู่ชั้น : นางสาวกานต์พิชชา  ค าใสสุข 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09254 เด็กหญิง ณัชชา ไชยสงคราม 96 ผ่าน 
2 09336 เด็กหญิง กนกวรรณ ภาคนอก 92 ผ่าน 

3 09767 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปาปะไพ 89 ผ่าน 
4 10315 เด็กหญิง เกวลิน บางวิเศษ 93 ผ่าน 

5 10636 เด็กหญิง ธัญจิรา พร้อมโกสุม 95 ผ่าน 

6 10818 เด็กหญิง รัตน์จิภรณ์ จิระอานนท์ 91 ผ่าน 
7 11419 เด็กหญิง วรวัลคุ ์ พรมจรรย์ 97 ผ่าน 

8 11433 เด็กหญิง ธันยรัศม์ิ ธารเวโรจน ์ 94 ผ่าน 

9 11439 เด็กหญิง นฤมล แสงกล้า 95 ผ่าน 
10 11445 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วสมศรี 98 ผ่าน 

11 11462 เด็กหญิง สุชัญญา แก้วมะไฟ 97 ผ่าน 
12 11713 เด็กหญิง วรสุรีย ์ ทิพย์อรัญ 95 ผ่าน 

13 12792 เด็กหญิง เอ้ืองมุก กมลเลิศ 92 ผ่าน 

14 13521 เด็กหญิง อินทว์ฑุกานต์ พวงไธสงค์ 96 ผ่าน 
15 13664 เด็กหญิง แอนนา พิมพ์ทอง กรอนจิราด 96 ผ่าน 

16 13665 เด็กหญิง กชกร น้อยจันทร์ 94 ผ่าน 

17 09232 เด็กชาย ธนกฤต โตอุตตชนม์ 93 ผ่าน 
18 09421 เด็กชาย เอ้ือการย์ เหล่าทา 91 ผ่าน 

19 09423 เด็กชาย ปฏิภาณ  อัมภารัตน์ 92 ผ่าน 

20 09674 เด็กชาย อารยะ อุดมรัตน์ 88 ผ่าน 
21 09687 เด็กชาย ศิวกร ม่วงมนตรี 90 ผ่าน 

22 09697 เด็กชาย นิติรัฐ ภักดีแก้ว 96 ผ่าน 
23 09701 เด็กชาย ศิวานนท์ จันเหลือง 95 ผ่าน 

24 09705 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุวรรณ์ 90 ผ่าน 

25 09771 เด็กชาย ณัฐพล กะตารัตน์ 91 ผ่าน 
26 09790 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เนติรัตน์ 93 ผ่าน 



27 10635 เด็กชาย นราวิชญ์ วงษ์ศรีทา 91 ผ่าน 

28 10651 เด็กชาย มังกร มงคลเมือง 93 ผ่าน 
29 10957 เด็กชาย ศุกลณัฐ ตะภา 87 ผ่าน 

30 10988 เด็กชาย พีระณัฐ ยะพลหา 97 ผ่าน 

31 11425 เด็กชาย ธนดล นิยะดี 95 ผ่าน 
32 11436 เด็กชาย โอบนิธิ เดชพิมล 93 ผ่าน 

33 11712 เด็กชาย กาญจนเทพ ฉวีจันทร์ 94 ผ่าน 

34 13035 เด็กชาย ประสงค์ วินทะไชย 93 ผ่าน 
35 13092 เด็กชาย ดนุเดช บุญประสาน 97 ผ่าน 

36 13100 เด็กชาย จริญวัฒน์ กุชโร 86 ผ่าน 
37 13137 เด็กชาย นิติภูม ิ อุปคุปต์ 94 ผ่าน 

38 13244 เด็กชาย ธีรภัทร วรรณพัฒน์ 94 ผ่าน 

39 13251 เด็กชาย ฐิติพงศ์ โควาคา 89 ผ่าน 
40 13287 เด็กชาย ภูสิทธิ์ เหง้าน้อย 87 ผ่าน 

41 13503 เด็กชาย ทวิพล จาง 91 ผ่าน 

42 13662 เด็กชาย นิติพัฒน์ เปรมปราโมทย์ 93 ผ่าน 
43 13667 เด็กชาย ปราชญ์ สมฟอง 96 ผ่าน 

44 14123 เด็กชาย พนมกร ศิริโยธา 86 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางสาวณัฐธิยา  หนองหิน          ครูคู่ชั้น : นางกรรณิการ ์ โตข า 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09360 เด็กหญิง กุลปรียา จันทไทย 90 ผ่าน 
2 09411 เด็กหญิง ศศิญาภรณ์ พันทา 86 ผ่าน 

3 09480 เด็กหญิง ธัญพิชา จันทะราคา 92 ผ่าน 
4 09711 เด็กหญิง วรรณศิลป์ จิติวงค ์ 91 ผ่าน 

5 09755 เด็กหญิง ชลลดา ศิลปชัยเดช 94 ผ่าน 

6 09956 เด็กหญิง ธีราภรณ์ ภะคะมิตร 95 ผ่าน 
7 10338 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายสุริย์ 88 ผ่าน 

8 10438 เด็กหญิง นันช์นภัสร ์ โพธิวรรณา 87 ผ่าน 

9 10727 เด็กหญิง กัญญาพัชร อันโน 91 ผ่าน 
10 11435 เด็กหญิง บัณฑิตา ไชยเสนา 89 ผ่าน 

11 11451 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ยางสุข 95 ผ่าน 
12 11457 เด็กหญิง พัชรพร ทับศัพท์ 93 ผ่าน 

13 11711 เด็กหญิง ทิฆัมพร แซ่โง้ว 92 ผ่าน 

14 12722 เด็กหญิง วริศรา ลินกลาง 88 ผ่าน 
15 13220 เด็กหญิง จิราภรณ์ ปะเตชะกัง 89 ผ่าน 

17 13427 เด็กหญิง ปริญญาพร วิเลศ 90 ผ่าน 

18 13666 เด็กหญิง สุธารัตน์ ชื่นตา 93 ผ่าน 
19 14148 เด็กหญิง นันทริกา ศรีษะค า 94 ผ่าน 

20 09249 เด็กชาย สมัชญ์ ไวยวุธ 92 ผ่าน 

22 09623 เด็กชาย ภีม พยัคฆ์เพชร 89 ผ่าน 
23 09632 เด็กชาย ณัฐชนน วงศรีเทพ 86 ผ่าน 

24 09642 เด็กชาย กัลย วิชระอนนท์ 85 ผ่าน 
25 09647 เด็กชาย อติชาติ งามหลอด 93 ผ่าน 

26 09672 เด็กชาย ภูษิชา พิมพ์บึง 92 ผ่าน 

27 09723 เด็กชาย ไทวกฤต ปาปะเก 89 ผ่าน 
28 09762 เด็กชาย ธนกร ตรีพงษ์ 91 ผ่าน 



29 09862 เด็กชาย ธนภูมิ ขันรักษา 91 ผ่าน 

30 10066 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยธงรัตน์ 94 ผ่าน 
31 10151 เด็กชาย ศุภชีพ อ่องอ้น 90 ผ่าน 

32 10317 เด็กชาย ลภัส ปากน้ าเขียว 87 ผ่าน 

33 10387 เด็กชาย ศาสตราวุธ มุณีไชย 85 ผ่าน 
34 10437 เด็กชาย รัฐล์พงษ์ โพธิวรรณา 90 ผ่าน 

35 11418 เด็กชาย พงศ์พันธุ์ธัช ก้อนทอง 98 ผ่าน 

36 11430 เด็กชาย ณดล ยิ่งเจริญชัยกิจ 90 ผ่าน 
37 11503 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ข าคม 96 ผ่าน 

39 12242 เด็กชาย ฉันท์ชนก ค าหอม 88 ผ่าน 
40 13417 เด็กชาย วชิรวิทย์ ตั้งสุทธิวงศ์ 93 ผ่าน 

41 13668 เด็กชาย โภคิน ปานะสุทธะ 95 ผ่าน 

42 13773 เด็กชาย เดโชชัย บุตรใส 88 ผ่าน 
43 14181 เด็กชาย กันตินันท์ นนทภา 89 ผ่าน 

 44 14231   เด็กหญิง พรรณพัชร  เนาวะราช 89  ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางศรีสกุล  บุตรช่วง          ครูคู่ชั้น : นายนรากร  พิภักดี 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09234 เด็กหญิง นันท์นภัส แสนกล้า 87 ผ่าน 
2 09320 เด็กหญิง กฤตยา ตระกูลแสงเงิน 89 ผ่าน 

3 09345 เด็กหญิง ศรินรัตน์ วสุอนันต์กุล 95 ผ่าน 
4 09359 เด็กหญิง วรวลัญช ์ อุ่นพิกุล 91 ผ่าน 

5 09641 เด็กหญิง ณิชาวรรณ สายยศ 89 ผ่าน 

6 09656 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ลากูล 96 ผ่าน 
7 09669 เด็กหญิง สิรีธร สิทธิชัย 94 ผ่าน 

8 09682 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สังฆะมาตย์ 91 ผ่าน 

9 09800 เด็กหญิง อนุตตรีย์ บุตราษี 89 ผ่าน 
10 09833 เด็กหญิง ณัฐฎาพร เตาะอ้น 89 ผ่าน 

11 09842 เด็กหญิง ทรรศชล ธนชัยบุญเกียรติ 95 ผ่าน 
12 10090 เด็กหญิง กัญญพัชร โคตรเนตร 93 ผ่าน 

13 10120 เด็กหญิง แพรทิพย์ โชคประจักษ์ชัด 88 ผ่าน 

14 10341 เด็กหญิง จิรัชญา วินทะไชย 86 ผ่าน 
15 10569 เด็กหญิง กฤติญา ใจหาญ 92 ผ่าน 

16 10605 เด็กหญิง พิชญาภัค ขันโมลี 90 ผ่าน 

17 10639 เด็กหญิง อภิชญา เข็มข า 94 ผ่าน 
18 10671 เด็กหญิง ณัฐฑิดาภรณ์ ลดาพงษ์ไพบูลย์ 95 ผ่าน 

19 10712 เด็กหญิง ปาลิตา น้ าค า 93 ผ่าน 

20 10715 เด็กหญิง ชยาภรณ์ สุดชา 91 ผ่าน 
21 11446 เด็กหญิง กิตติรัตน์ พรหมบุรี 91 ผ่าน 

22 11467 เด็กหญิง เปรมมิกา บุตรกันหา 91 ผ่าน 
23 11475 เด็กหญิง จิรภิญญา บัวภา 89 ผ่าน 

24 11714 เด็กหญิง ศิริรัตน์ เอ่ียมใส 92 ผ่าน 

25 12717 เด็กหญิง ณัฐยาลินี ศรีเคลือบ 90 ผ่าน 
26 09228 เด็กชาย ธีระกานต์ชัย มานูญวงศ์ 86 ผ่าน 



27 09334 เด็กชาย ปรานต์วริศ สุวรรณศรี 89 ผ่าน 

28 09413 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ภาคมฤค 85 ผ่าน 
29 09479 เด็กชาย พิชชากร อุณภา 87 ผ่าน 

30 10005 เด็กชาย ธนภูมิ สัตยาพล 89 ผ่าน 

31 10068 เด็กชาย สิริวัฒน์ ด้วงค าจันทร์ 85 ผ่าน 
32 10371 เด็กชาย สุประวีณ์ พรมเกตุ 89 ผ่าน 

33 10616 เด็กชาย สิปปกร ขอชัย 93 ผ่าน 

34 11010 เด็กชาย ชยากร บุตรปราบ 87 ผ่าน 
35 11423 เด็กชาย จิรภัทร งามศิริ 90 ผ่าน 

36 11431 เด็กชาย ชยางกูร ชื่นแสง 89 ผ่าน 
37 11447 เด็กชาย รัชนาท แสงสุรินทร์ 90 ผ่าน 

38 11575 เด็กชาย ณภูมิ อ าพรสวัสดิ์ 90 ผ่าน 

39 12258 เด็กชาย ปวัตร ฤกษ์โอรส 85 ผ่าน 
40 12469 เด็กชาย อวิรุทธิ์ สาระโวหาญ 93 ผ่าน 

41 13112 เด็กชาย ชนกานต์ หลวงหลาก 92 ผ่าน 

42 13771 เด็กชาย นะโม เที่ยงไทสงค์ 86 ผ่าน 
43 14187 เด็กชาย ยุทธ ยุคจร 93 ผ่าน 

44  14234   เด็กชาย กิตติภูมิ  โรจนคงอยู่ 92  ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5/6 

ครูประจ าชั้น : นางปิยะวรรณ  ทิพศรีราช         ครูคู่ชัน้ : นายศิริพงษ์  บัวหาร 

ที ่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09222 เด็กหญิง รัตน์ปภัสสร ศรีใส 96 ผ่าน 
2 09248 เด็กหญิง ณปภา พรมเกตุ 97 ผ่าน 

3 09258 เด็กหญิง สิริภาพร เผ่าภูธร 99 ผ่าน 
4 09322 เด็กหญิง วฤณ วิสูตรานุกูล 98 ผ่าน 

5 09427 เด็กหญิง ชัญญานุช แสวงเจริญ 94 ผ่าน 

6 09483 เด็กหญิง ปฐมาวดี โพธิ์สว่าง 92 ผ่าน 
7 09544 เด็กหญิง วิรดา จันทะวงศ์ 96 ผ่าน 

8 09630 เด็กหญิง กานต์พิชชา จตุเทน 94 ผ่าน 

9 09649 เด็กหญิง ชิดชนก ผ่านจังหาร 98 ผ่าน 
10 09662 เด็กหญิง ณัฐนิชา ชินทับ 98 ผ่าน 

11 09770 เด็กหญิง กัญญาภัค ปัญญ์เอกวงศ์ 96 ผ่าน 
12 09815 เด็กหญิง กฤษฎาพร วงศ์วิศิษฐ์ 96 ผ่าน 

13 09824 เด็กหญิง วรวลัญช ์ คงอ้ิว 92 ผ่าน 

14 09852 เด็กหญิง จิตรลัดดา แสนโคตร 95 ผ่าน 
15 09855 เด็กหญิง วรัทยา ชะเอม 95 ผ่าน 

16 09856 เด็กหญิง สิริยากร วิชัยศร 97 ผ่าน 

17 09858 เด็กหญิง สุรัสวด ี พงอุทา 97 ผ่าน 
18 09957 เด็กหญิง ปานตะวัน มะหิพันธ์ 96 ผ่าน 

19 09970 เด็กหญิง มนิษา อุทธิสินธุ์ 97 ผ่าน 

20 10082 เด็กหญิง กุลธิดา ศรีสุขกาญจน์ 94 ผ่าน 
21 10542 เด็กหญิง วิรัลยุพา บุญสินชัย 96 ผ่าน 

22 10578 เด็กหญิง กชพรรณ ทวีกัน 94 ผ่าน 
23 11044 เด็กหญิง พชรนนท์ บุญกาพิมพ์ 97 ผ่าน 

24 11424 เด็กหญิง พิชญาภา อินทเรืองศรี 94 ผ่าน 

25 11442 เด็กหญิง สุรินลักษณ์ กลางสุข 98 ผ่าน 
26 11458 เด็กหญิง จิรประภา ชนะพันธ์ 98 ผ่าน 



27 11653 เด็กหญิง อภิญญา ศรีนวล 97 ผ่าน 

28 09217 เด็กชาย จิรวัฒน์ บุตรราช 94 ผ่าน 
29 09341 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ แสนประดิษฐ์ 95 ผ่าน 

30 09342 เด็กชาย วศิน มงคลศรีสวัสดิ์ 95 ผ่าน 

31 09368 เด็กชาย โสภณวิชญ ์ ปาปะเก 94 ผ่าน 
32 09568 เด็กชาย มหานที ชมภูบุตร 95 ผ่าน 

33 09571 เด็กชาย กฤตภาส ปัดชาศรี 95 ผ่าน 

34 09658 เด็กชาย โสภณวิชญ ์ ชาชิโย 91 ผ่าน 
35 09677 เด็กชาย วิชยุตม์ ธนวัฒน์โอฬาร 94 ผ่าน 

36 09716 เด็กชาย กิตติพงษ์ บุญลือ 96 ผ่าน 
37 09874 เด็กชาย ภูรินท์ บุญกมล 94 ผ่าน 

38 09931 เด็กชาย กิติกร ภูสีเขียว 97 ผ่าน 

39 09976 เด็กชาย พันธสรณ์ แสนหลาบค า 95 ผ่าน 
40 09977 เด็กชาย สุรพัศ ภูสระแก้ว 95 ผ่าน 

41 10512 เด็กชาย อาชัญ อดทน 90 ผ่าน 

42 10658 เด็กชาย สิรภัทร โคชา 96 ผ่าน 
43 11429 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีกลาง 95 ผ่าน 

44 11452 เด็กชาย เวชพิสิฐ ปรุงเรณู 97 ผ่าน 

45 11459 เด็กชาย ธนวรรษ สาคร 94 ผ่าน 
46 11463 เด็กชาย รุจิภาส ตามบุญไกรสร 98 ผ่าน 

47 11465 เด็กชาย ปิยดนัย มะลิซ้อน 96 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 


