
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 

ครูประจ าชั้น : นางภัทรพร  กะจะวงษ์         ครูคู่ชั้น :  Mr.Roy  Mondejar 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล  คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 08783 เด็กหญิง ภคพร ผ่องผุดผาด 93 ผ่าน 
2 08785 เด็กหญิง สโรชิน ี รัตนเหล็กไหล 99 ผ่าน 

3 08954 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เทพบุตร์ 99 ผ่าน 
4 09018 เด็กหญิง สภัสสรา ปามา 97 ผ่าน 

5 09080 เด็กหญิง พรปวีณ ์ พลภูงา 97 ผ่าน 

6 09083 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิมพิรัตน์ 98 ผ่าน 
7 09100 เด็กหญิง นภัทร์ นรธีธนาเมธ 97 ผ่าน 

8 09256 เด็กหญิง ณัฏฐาวีรนุช โพธิ์งาม 94 ผ่าน 

9 09326 เด็กหญิง กัลยาณี ลาภกระจ่าง 97 ผ่าน 
10 09583 เด็กหญิง อมิตา ดวงแก้ว 99 ผ่าน 

11 09861 เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ นาคศรี 98 ผ่าน 
12 10370 เด็กหญิง ชนิสรา ทับแสง 96 ผ่าน 

13 10789 เด็กหญิง อรยา สงคราม 98 ผ่าน 

14 11480 เด็กหญิง พิมพ์มาดา วิเชียรด ี 93 ผ่าน 
15 11721 เด็กหญิง อัจฉรีย์ ศรีพุทธา 98 ผ่าน 

16 11729 เด็กหญิง เปรมฤทัย ฮามค าไพ 97 ผ่าน 

17 11730 เด็กหญิง กานตินันท์ บรรจโรจน ์ 98 ผ่าน 
18 12294 เด็กหญิง ญาณิศา แก้วขาว 98 ผ่าน 

19 12742 เด็กหญิง ธัญวรัตน ์ จันทร์แดง 94 ผ่าน 

20 12959 เด็กหญิง ขวัญชนก อรรคนันท์ 98 ผ่าน 
21 13505 เด็กหญิง ณฐมน เขียวข า 98 ผ่าน 

22 08770 เด็กชาย ธนบดี แฝงมณี 96 ผ่าน 
23 08828 เด็กชาย ศุภวุฒิ นาเมืองรักษ์ 96 ผ่าน 

24 08986 เด็กชาย ปัณณธร มิตรอุดม 98 ผ่าน 

25 09026 เด็กชาย รัฐพงศ์ คูสกุลธรรม 94 ผ่าน 
26 09082 เด็กชาย สรวิชญ์ กระจ่างจันทร์ 96 ผ่าน 



27 09178 เด็กชาย ปฤณ สุพร 96 ผ่าน 

28 09362 เด็กชาย จิตติภูม ิ โมฆรัตน์ 93 ผ่าน 
29 09651 เด็กชาย กรวิชญ์ พรมวารี 97 ผ่าน 

30 09688 เด็กชาย แท่งทอง พรมมงคล 99 ผ่าน 

31 10434 เด็กชาย นพ อารีเอื้อ 98 ผ่าน 
32 10762 เด็กชาย นวดล อาจศัตรู 99 ผ่าน 

33 10775 เด็กชาย รัฐเขต เจนเชี่ยวชาญ          98 ผ่าน 

34 10947 เด็กชาย ธนาธิป เอกมาตย์ 93 ผ่าน 
35 11479 เด็กชาย ชยางกูร ต่อติด 98 ผ่าน 

36 11685 เด็กชาย เศรษฐวุฒิ เสาวะพาน 98 ผ่าน 
37 11716 เด็กชาย พีรภัทร เตชะวรงค์ 97 ผ่าน 

38 11725 เด็กชาย สิรวิชญ์ จงจิตวิบูลย์ผล 93 ผ่าน 

39 12414 เด็กชาย ธนดล เย็นทรัพย์ 94 ผ่าน 
40 12449 เด็กชาย วรรณธเนศ โพธิประสิทธิ์ 93 ผ่าน 

41 12574 เด็กชาย นวธร ป้องนานาค 94 ผ่าน 

42 12609 เด็กชาย ศุภโชค ดาบุญ 95 ผ่าน 
43 12655 เด็กชาย ยุทธชัย กองสอน 98 ผ่าน 

44 09113  เด็กหญิง ภัทรสุดา จันสุธรรม 98 ผ่าน 

 
        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางพิมพ์รชดา  กมลช่วง         ครูคู่ชั้น :นายศุภชัย  สาวิสัย 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล  คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 08776 เด็กหญิง ปรีชญา เมอฟี่ 92 ผ่าน 
2 08817 เด็กหญิง ปณัตดา เขตบุญใส 93 ผ่าน 

3 08830 เด็กหญิง ปาริชาติ สิงห์ยะบุศย์ 97 ผ่าน 
4 08866 เด็กหญิง พิชญา พิมขาลี 95 ผ่าน 

5 08965 เด็กหญิง ณัฐพร ป้องค าสิงห์ 86 ผ่าน 

6 09045 เด็กหญิง ธัญพิชชา มั่งมี 97 ผ่าน 
7 09106 เด็กหญิง พีฌาญฎา สุขก าเนิด 99 ผ่าน 

8 09285 เด็กหญิง ธฤษวรรณ ใยพรม 95 ผ่าน 

9 09324 เด็กหญิง พรพรรณ ประเสริฐสังข์ 96 ผ่าน 
10 09361 เด็กหญิง รุ่งรวี จงเจตน์ดี 98 ผ่าน 

11 09367 เด็กหญิง ชนิกานต์ ศิลปกิจ 99 ผ่าน 
12 09606 เด็กหญิง จุฬภัสสร์ สาระภักดี 99 ผ่าน 

13 10758 เด็กหญิง ชญานิศ เดชพิมล 97 ผ่าน 

14 10759 เด็กหญิง ศิวาพร พันธะไชย 96 ผ่าน 
15 10764 เด็กหญิง พรไพลิน รินลา 94 ผ่าน 

16 10768 เด็กหญิง ปาริชาติ สันทอง 96 ผ่าน 

17 10970 เด็กหญิง อริสรา สัตยาคุณ 96 ผ่าน 
18 11687 เด็กหญิง กัญญรัตน์ หวานอารมย์ 94 ผ่าน 

19 12217 เด็กหญิง ธนัชชา วรพุธ 97 ผ่าน 

20 13514 เด็กหญิง สิริมนต์ ดุจพายัพ 98 ผ่าน 
21 13519 เด็กหญิง จิรภัทรา แสงวิเศษ 95 ผ่าน 

22 08777 เด็กชาย ฐิติ เนตรประจักษ์ 92 ผ่าน 
23 08803 เด็กชาย ปิยะวงศ์ ข่าทิพย์พาที 97 ผ่าน 

24 08808 เด็กชาย ชาญชัย จันทะธรรม 92 ผ่าน 

25 08865 เด็กชาย ศุภกร สระมูล 93 ผ่าน 
26 08948 เด็กชาย ภีมเดช ตรีพงษ์ 94 ผ่าน 



27 09023 เด็กชาย ศิลปา แก่นวิชา 97 ผ่าน 

28 09323 เด็กชาย ทักษดนัย ป้องขวาเลา 94 ผ่าน 
29 09455 เด็กชาย ชยทศภณ วงศ์พุฒ 97 ผ่าน 

30 09461 เด็กชาย เจษฎา สหะขันธ์ 93 ผ่าน 

32 09692 เด็กชาย กิตติธัช ฉัตรธนะพานิช 98 ผ่าน 
33 10415 เด็กชาย พรพิสิษฐ์ อินทสุวรรณ 98 ผ่าน 

34 10755 เด็กชาย พรสวรรค์ บุตรศรี 89 ผ่าน 

35 10763 เด็กชาย ภูวเดช จันทรประทักษ์ 89 ผ่าน 
36 10767 เด็กชาย ทรงพล ทศกรรณ์ 89 ผ่าน 

37 10769 เด็กชาย ชัยวัฒน์ พรมดี 86 ผ่าน 
38 10770 เด็กชาย เนติภัทร ธุระกิจ 93 ผ่าน 

39 10809 เด็กชาย ณัฐพล ขนานแข็ง 85 ผ่าน 

40 11726 เด็กชาย ก้องภพ ลือชัยราม 90 ผ่าน 
41 11731 เด็กชาย นรินทร์ นาคศาลา 87 ผ่าน 

42 13458 เด็กชาย ศรันยู สัจเดว 87 ผ่าน 

43 13515 เด็กชาย ภูริ ชุมภูแสง 92 ผ่าน 
44 13673 เด็กชาย วรเมธ ศิริโชคไชยกุล 95 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน (汉语)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/3 

ครูประจ าชั้น : นางสุขสันต์  ลารังสิทธิ์         ครูคู่ชั้น :นายเมธี  พ่อศรีชา 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล  คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09089 เด็กหญิง สุปรียา กงละวัล 97 ผ่าน 
2 09090 เด็กหญิง วรกันต์ อินต๊ะสงค์ 98 ผ่าน 

3 09134 เด็กหญิง อภิภาวดี บุญวิเศษ 100 ผ่าน 
4 09173 เด็กหญิง อลิสา  โจ ฟัน  ออสคอต 99 ผ่าน 

5 09335 เด็กหญิง ลักษมน ศรีสุธรรม 95 ผ่าน 

6 09556 เด็กหญิง พัชรพรรณ ธรรมเสนา 97 ผ่าน 
7 09878 เด็กหญิง กวิสรา วัลยผล 96 ผ่าน 

8 10131 เด็กหญิง ธมลวรรณ บุตรปราบ 96 ผ่าน 

9 10157 เด็กหญิง พัทรานิศฐ์ ปุยวงศ ์ 93 ผ่าน 
10 10778 เด็กหญิง กิตติกานต์ ผันสว่าง 96 ผ่าน 

11 10781 เด็กหญิง กันต์กวี ดวงใจ 99 ผ่าน 
12 11078 เด็กหญิง ธนัชพร พิเนตร 99 ผ่าน 

13 11481 เด็กหญิง เบญจมาศ อุไร 98 ผ่าน 

14 11563 เด็กหญิง ศรุตา แสนตอ 98 ผ่าน 
15 11720 เด็กหญิง ทิฆัมพร ภามนตรี 93 ผ่าน 

16 12798 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ โคตะขุน 98 ผ่าน 

17 13238 เด็กหญิง ศิวรัตน์ สิริพงศ์ชาตรี 98 ผ่าน 
18 13243 เด็กหญิง มานิตา จันทรสาขา 94 ผ่าน 

19 13419 เด็กหญิง พรนัชชา พานิม 95 ผ่าน 

20 13675 เด็กหญิง ช่อผกา ตะโก 96 ผ่าน 
21 08868 เด็กชาย ภูษิต บุญเชิญ 97 ผ่าน 

22 08989 เด็กชาย ฐานพัฒน์ แก้วหานาม 92 ผ่าน 
23 09000 เด็กชาย ปณิธิวัฒน์ รอดคล้าย 96 ผ่าน 

24 09001 เด็กชาย ภานุพงศ์ สมมาตย์ 98 ผ่าน 

25 09110 เด็กชาย คุณานนต์ ไชโยราช 100 ผ่าน 
26 09239 เด็กชาย ธีรวัจน ์ ล้ าเลิศ 99 ผ่าน 



27 09253 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ กุลทิกวด 93 ผ่าน 

28 09288 เด็กชาย ธนโชต ิ สารสหะตันติ 88 ผ่าน 
29 09346 เด็กชาย รัฐฐาดุษฎี แพงดา 94 ผ่าน 

30 09470 เด็กชาย นฤเดช รัฐราษฎร์ 93 ผ่าน 

31 09689 เด็กชาย ณัทธร กอมาตย์ 97 ผ่าน 
32 09769 เด็กชาย ศาสตรพล อนันเอื้อ 95 ผ่าน 

33 09938 เด็กชาย โฆษิต หล่อศิวาวชิรสุข 98 ผ่าน 

34 10368 เด็กชาย ก่อเกียรติ ไขลี 97 ผ่าน 
35 10803 เด็กชาย เชาว์วรรธน ์ วงค์สุเพ็ง 98 ผ่าน 

36 10983 เด็กชาย ปกาษิต วงศ์สุรินทร์ 96 ผ่าน 
37 11694 เด็กชาย วิษณุกร บริบูรณ ์ 97 ผ่าน 

38 11722 เด็กชาย อนัตตา โยคาพจร 95 ผ่าน 

39 11733 เด็กชาย ณัฐพล วิชัยศร 93 ผ่าน 
40 12540 เด็กชาย ชลัช ลิ่มวงศ์เสรี 94 ผ่าน 

41 12542 เด็กชาย พสธร จันทะบุดศรี 96 ผ่าน 

42 13471 เด็กชาย ปิติภัทร ป้อน้อย 91 ผ่าน 
43 13498 เด็กชาย ทินภัทร ศรีมานนท์ 97 ผ่าน 

44 13674 เด็กชาย ธีรเดช ตะโก 94 ผ่าน 

 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางไพรรัตน์  ชะปูแสน         ครูคู่ชั้น :นายเนรมิต  ภูบุญเต็ม 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล  คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 09041 เด็กหญิง พลอยชมพู สุมาลี 95 ผ่าน 
2 09079 เด็กหญิง อิศวีร์พร นาไสยา 96 ผ่าน 

3 09168 เด็กหญิง อนัญญา ภู่งาม 97 ผ่าน 
4 09337 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ภาคนอก 95 ผ่าน 

5 10141 เด็กหญิง สิรัฐชยาห ์ อัฒจักร 99 ผ่าน 

6 10380 เด็กหญิง ปวริศา ศรีมาดี 95 ผ่าน 
7 10808 เดก็หญิง แองจี้ ดินู 96 ผ่าน 

8 10811 เด็กหญิง รสธร วิชาชัย 92 ผ่าน 

9 11071 เด็กหญิง เกวลิน สิมโนนม่วง 89 ผ่าน 
10 11655 เด็กหญิง ศิริลดา โพธิ์เปี้ยศรี 94 ผ่าน 

11 11717 เด็กหญิง ณัชชาภัท ไสยศาสตร์ 96 ผ่าน 
12 12371 เด็กหญิง พิชญา ค ามะยอม 95 ผ่าน 

13 12377 เด็กหญิง เจียระไน โคตรสมบัติ 98 ผ่าน 

14 12395 เด็กหญิง ศิริญญา ศิริบุตร 98 ผ่าน 
15 12539 เด็กหญิง พรรวษา ชื่นรัมย์ 95 ผ่าน 

16 12592 เด็กหญิง อัญมณี พงศ์ธนารักษ์ 98 ผ่าน 

17 12650 เด็กหญิง ชนิกานต์ อุ่มอ่อนศรี 100 ผ่าน 
18 12725 เด็กหญิง กัญญ์ภัทร วิรมย์รัตน์ 97 ผ่าน 

19 12848 เด็กหญิง รัชดาวรรณ นามมุลตรี 95 ผ่าน 

20 08959 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สุจจชาร ี 98 ผ่าน 
21 09021 เด็กชาย ศุภกานต์ แจะไธสง 93 ผ่าน 

22 09039 เด็กชาย รณกร สวัสดิสาร 96 ผ่าน 
23 09085 เด็กชาย กานตพันธุ์ แพงโพนทอง 96 ผ่าน 

24 09097 เด็กชาย ศุภกิตติ์ สีส่อง 95 ผ่าน 

25 09114 เด็กชาย ศิวพงศ์ วงศ์ทิพย์ 96 ผ่าน 
26 09251 เด็กชาย พชรพล สีลาดเลา 96 ผ่าน 



27 09561 เด็กชาย ธนชัย ลาศา 90 ผ่าน 

28 09602 เด็กชาย ณัฐดนัย พลไชยมาตย์ 98 ผ่าน 
29 09735 เด็กชาย โยธิน ปุริสา 92 ผ่าน 

30 10142 เด็กชาย ณัฐนนท์ พิลา 94 ผ่าน 

31 10531 เด็กชาย สิทธิกร สีนวนจันทร์ 92 ผ่าน 
32 10782 เด็กชาย จารุวิทย์ ทวยสอน 94 ผ่าน 

33 10785 เด็กชาย วัฒนวิทย์ ธราภูมิพิพัฒน์ 89 ผ่าน 

34 11482 เด็กชาย โชคชัย พูลลาภ 90 ผ่าน 
35 11483 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีหะโชติ 97 ผ่าน 

36 11723 เด็กชาย ญาณวุฒิ รักษี 93 ผ่าน 
37 12584 เด็กชาย รัฐติภูมิ วีระพันธ์ 95 ผ่าน 

38 12634 เด็กชาย วีรกร หนองเรือง 87 ผ่าน 

39 12637 เด็กชาย อภิวัฒิน์ อุทการ 93 ผ่าน 
40 12641 เด็กชาย ชยธร นาวารี 98 ผ่าน 

41 12683 เด็กชาย ภูรินท์ การะดี 82 ผ่าน 

42 13317 เด็กชาย ศุภกร สัตยะมุข 93 ผ่าน 
43 13437 เด็กชาย ธนัช แสนภูมิ 98 ผ่าน 

44 13670 เด็กชาย อเล็กซป์ณิธาน กรอนจิราด 90 ผ่าน 

45 13672 เด็กชาย ศิรสิฐ ปุนนา 95 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางปิยนุช  วงค์อามาตย์         ครูคู่ชั้น :นางปุณสิตา  ทองรักษ์ 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล  คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 08768 เด็กหญิง พิไลวรรณ วินทะไชย 97 ผ่าน 
2 08998 เด็กหญิง ยุพมาศ ผ่องแผ้ว 97 ผ่าน 

3 09137 เด็กหญิง ฐิติชญา ลาโช 92 ผ่าน 
4 09176 เด็กหญิง นนทิญา ชอุ่มผล 96 ผ่าน 

5 09235 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ กลับประโคน 96 ผ่าน 

6 09245 เด็กหญิง ชนิสรา ธิมาชัย 95 ผ่าน 
7 09246 เด็กหญิง จินตามณี ปีเถาะ 98 ผ่าน 

8 09570 เด็กหญิง โสพิศนภา โยธานันท์ 98 ผ่าน 

9 09781 เด็กหญิง พิเนตรพร ชื่นจิตร์ 99 ผ่าน 
10 10124 เด็กหญิง ศศิธร วิชัยศร 97 ผ่าน 

11 10760 เด็กหญิง สุพีรดา ศรีขัดเค้า 96 ผ่าน 
12 10779 เด็กหญิง ณัฏฐริการ์ สาระโภค 96 ผ่าน 

13 10784 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทคัต 95 ผ่าน 

14 10788 เด็กหญิง แพรวา บุญมาใส 92 ผ่าน 
15 10793 เด็กหญิง นิชากร ฤทธิ์มนตรี 97 ผ่าน 

16 10795 เด็กหญิง พิชชาภา มโนธรรม 96 ผ่าน 

17 10796 เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญถ่าน 97 ผ่าน 
18 10797 เด็กหญิง ปิยธิดา ติน 89 ผ่าน 

19 10804 เด็กหญิง ฉันท์ชนก ศาลาฤทธิ์ 96 ผ่าน 

20 13671 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญคูบอน 93 ผ่าน 
21 08833 เด็กชาย ลัทธพล พัดโสดา 94 ผ่าน 

22 08864 เด็กชาย ธนดุล สิงห์แจ่ม 85 ผ่าน 
23 08957 เด็กชาย วีรภัทร ไกรการ 96 ผ่าน 

24 09006 เด็กชาย ทนง สาศิริ 88 ผ่าน 

25 09029 เด็กชาย อัมรินทร์ งามแสง 94 ผ่าน 
26 09054 เด็กชาย ณพกาญจ์ พลซื่อ 95 ผ่าน 



27 09077 เด็กชาย ธราธิป พานอนันต์ 86 ผ่าน 

28 09078 เด็กชาย พรวิษณุ สุชะไตร 95 ผ่าน 
29 09143 เด็กชาย ศิวัช พร้อมญาติ 95 ผ่าน 

30 09212 เด็กชาย บุญยศักดิ์ บุญยืนนาน 99 ผ่าน 

31 09252 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ แสงคุณ 97 ผ่าน 
32 09270 เด็กชาย วงศกร นาคศรี 90 ผ่าน 

33 09351 เด็กชาย อุดมพงษ์ พูลลาภ 94 ผ่าน 

34 09629 เด็กชาย ธีทัต ยุกตะนันทน์ 96 ผ่าน 
35 09791 เด็กชาย ปิฏก เนติรัตน์ 95 ผ่าน 

36 09963 เด็กชาย กฤศฐณนพ์ เสน่ห์วงค ์ 94 ผ่าน 
37 10754 เด็กชาย ขจรพงษ์ ชื่นชม 88 ผ่าน 

38 10790 เด็กชาย เตชภูมิศักดิ์ ศรชัยเลิศสกุล 85 ผ่าน 

39 10792 เด็กชาย กฤษณ์กมล ภูมิพยัคฆ์ 86 ผ่าน 
40 11056 เด็กชาย ไอศูรย์ รวินท์วัฒน์ 95 ผ่าน 

41 12285 เด็กชาย เตชิต เสนารัตน์ 94 ผ่าน 

42 12425 เด็กชาย ชญานัท สุวรรณนันท์ 97 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  สังกัดศึกษาธิการจังหวัด 

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

ครูประจ าชั้น : นางนิตยา  ค าใสสุข         ครูคู่ชั้น :นายชาญชัย  คลังบุญวาสน์ 

เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล  คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 08816 เด็กหญิง ศุภกานต์ บังใบ 96 ผ่าน 
2 09070 เด็กหญิง ชลลดา จตุเทน 99 ผ่าน 

3 09074 เด็กหญิง วิรัลยุพา ท้าวพรหม 98 ผ่าน 

4 09094 เด็กหญิง ปุญญวีย์ ศรีชุติโยทัย 97 ผ่าน 
5 09129 เด็กหญิง วรนิษฐา ทุมสิทธิ์ 98 ผ่าน 

6 09151 เด็กหญิง กฤติยา เหลืองสุวาลัย 98 ผ่าน 

7 09298 เด็กหญิง จันทรัศม์ สาวิกันย์ 98 ผ่าน 
8 09319 เด็กหญิง ณิชาภา สุขประเสริฐ 100 ผ่าน 

9 10423 เด็กหญิง วันวิสาข์ ยิ้มแย้ม 99 ผ่าน 
10 10761 เด็กหญิง ชัญญานุช พรมเจดีย์ 96 ผ่าน 

11 10773 เด็กหญิง ณัฐนิชา ตรีวงษ ์ 98 ผ่าน 

12 10776 เด็กหญิง ภูษณิศา พลโรม 100 ผ่าน 
13 11608 เด็กหญิง วริศรา วงค์ค าแก้ว 99 ผ่าน 

14 11719 เด็กหญิง ปาริชาต วิเศษการ 99 ผ่าน 

15 13428 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ พิมพ์ชัยศรี 99 ผ่าน 
16 08772 เด็กชาย รัศมิ์ธวัชร ศรีใส 99 ผ่าน 

17 08781 เด็กชาย ฮิคารุ ชิโมคูระ 98 ผ่าน 
18 08784 เด็กชาย สมิทธ์ ไวยวุธ 95 ผ่าน 

19 08792 เด็กชาย พรเทพ ชรารัตน์ 98 ผ่าน 

20 08869 เด็กชาย ทรงรัฐ ม่วงมนตรี 96 ผ่าน 
21 08969 เด็กชาย ธนภัทร อาษาธง 96 ผ่าน 

22 08999 เด็กชาย ภาวิต ขาวผ่อง 96 ผ่าน 

23 09025 เด็กชาย พิตตินันท์ ทวีชีพ 97 ผ่าน 
24 09027 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วกาหลง 96 ผ่าน 

25 09036 เด็กชาย ธรรศชนม์ ฮวดศรี 98 ผ่าน 

26 09047 เด็กชาย ภูรินท์ เวียงสมุทร 94 ผ่าน 



27 09086 เด็กชาย คม วานิชกิตติกูล 98 ผ่าน 

28 09107 เด็กชาย รดิศทัต เพ่ิมชีวา 94 ผ่าน 
29 09124 เด็กชาย ภูษณ วรรณุเสน 95 ผ่าน 

30 09128 เด็กชาย ศิธาวุฒิ สัจจวีระกุล 95 ผ่าน 

31 09262 เด็กชาย ภูมิพศุตม์ มุณีไชย 94 ผ่าน 
32 09412 เด็กชาย กิติธัช ภูมิพันธุ์ 96 ผ่าน 

33 09648 เด็กชาย ปวริศ อนันเต่า 95 ผ่าน 

34 09898 เด็กชาย สิปปกร สุ่มมาตย์ 98 ผ่าน 
35 10111 เด็กชาย กิตติพิชญ์ หานุสิงห์ 97 ผ่าน 

36 10140 เด็กชาย ชวพล ศิริโสภณภิวัฒน ์ 96 ผ่าน 
37 10404 เด็กชาย บรรดาศักดิ์ พิทักษา 96 ผ่าน 

38 10453 เด็กชาย ณภัทร พิเนตร 99 ผ่าน 

39 10771 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ เสลามาตย์ 96 ผ่าน 
40 10772 เด็กชาย ธนัช ขาวผ่อง 100 ผ่าน 

41 10780 เด็กชาย ตะวันฉาย ฉายจรัส 97 ผ่าน 

42 10787 เด็กชาย นพรุจ แก้วสวนจิก 95 ผ่าน 
43 10798 เด็กชาย ศุภกร สารเสวก 98 ผ่าน 

44 11724 เด็กชาย อนุสรณ์ มะค า 98 ผ่าน 

45 11728 เด็กชาย ชุติเดช ศรีณะพรม 96 ผ่าน 
46 11732 เด็กชาย รัฐภูมิ เหมโส 97 ผ่าน 

47 13528 เด็กชาย สุทิพัส เพชรดี 98 ผ่าน 
 

        ลงช่ือ                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                         (นางสาวอรนุช  หอมจันทร์) 

 

 

 

 

 


