
 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4/1 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงประวีณ์นุช  สุทธิโสกเชือก   ครูคู่ช้ัน  :  นำยชำนน  จันทะคัด 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11798 เด็กหญิง จินดำรัตน์    พงศ์สุวรรณ 98 ผ่ำน 
2 11819 เด็กหญิง ณิชำนันท์    พุทธขันธ์ 94 ผ่ำน 
3 11830 เด็กหญิง ปสุตำ         นนท์พิทักษ์ 96 ผ่ำน 
4 11845 เด็กหญิง ฐิตำพร        รักษี 96 ผ่ำน 
5 11849 เด็กหญิง จันทรจ์รสั    ลีพิลำ 93 ผ่ำน 
6 11853 เด็กหญิง พิมพ์ชนก     เพ็ชรแสน 89 ผ่ำน 
7 11868 เด็กหญิง พรมิรตำ      ตรีทศ 87 ผ่ำน 
8 11874 เด็กหญิง วรินชุดำ      บุญโพธ์ิ 90 ผ่ำน 
9 11898 เด็กหญิง ปญุญตำ      วินทะไชย 90 ผ่ำน 
10 11941 เด็กหญิง ชัญญำพัชร   มูลบุตร 98 ผ่ำน 
11 11947 เด็กหญิง ธนภรณ์       เอี่ยมใส 97 ผ่ำน 
12 12238 เด็กหญิง จันทร์ฉำย    แสนสัญญำ 87 ผ่ำน 
13 12481 เด็กหญิง ฐิติชญำ       อินทรวิชำ 96 ผ่ำน 
14 12553 เด็กหญิง พัดชำ         สุริโย 97 ผ่ำน 
15 13230 เด็กหญิง เกวลิน        จันทะคำม 99 ผ่ำน 
16 13560 เด็กหญิง พรนิภำ       ค ำเย็น 91 ผ่ำน 
17 13580 เด็กหญิง พิชญำภัค    หงษ์ศรีเมือง 95 ผ่ำน 
18 13585 เด็กหญิง วีรภัทรำภรณ์   ชูบรรจง 96 ผ่ำน 
19 13600 เด็กหญิง แพรวำรินทร์   ทรัพย์วิบลูย์ชัย 91 ผ่ำน 
20 14590 เด็กหญิง มนสันันท์     สุนสนำม 89 ผ่ำน 
21 14591 เด็กหญิง ไอโกะ         ซูซูกิ 95 ผ่ำน 
22 14920 เด็กหญิง กัญญำณัท    นพเดชวิกุล 92 ผ่ำน 
23 15313 เด็กหญิง ณัฐรดำ        บัวบล 97 ผ่ำน 
24 15314 เด็กหญิง ภูริช            พรมสุวรรณ 89 ผ่ำน 
25 11797 เด็กชำย ยูชำริส          วรฉัตร 85 ผ่ำน 
26 11812 เด็กชำย ธนดล           ดวงค ำน้อย  91 ผ่ำน 



27 11821 เด็กชำย ธนำยุต          อำจนำมูล 85 ผ่ำน 
28 11831 เด็กชำย ธนวัตน์          เวียงสงค์ 85 ผ่ำน 
29 11854 เด็กชำย พีรวิชญ์         พุทธบริวำร 86 ผ่ำน 
30 11855 เด็กชำย วชิรวิชญ์        คิมหันต์ 87 ผ่ำน 
31 11927 เด็กชำย อธิกำร           วิริยะพงศ์ภัค 87 ผ่ำน 
32 11936 เด็กชำย ชีวำนนท์        จันทะคัด 85 ผ่ำน 
33 12303 เด็กชำย นครินทร์        ชินค ำ 86 ผ่ำน 
34 12359 เด็กชำย อนันยช          ศรีรำช 97 ผ่ำน 
35 12476 เด็กชำย เตชวัฒน์         คงแสง 86 ผ่ำน 
36 12836 เด็กชำย วำยุภัค           แก้วจังหำร 86 ผ่ำน 
37 13559 เด็กชำย ภคพล            นันทรัตน์ 89 ผ่ำน 
38 13589 เด็กชำย ธนภัทร           บุญคงที 85 ผ่ำน 
39 13590 เด็กชำย ณฐกฤต          บุญคงที 86 ผ่ำน 
40 13615 เด็กชำย โอซำโรเดียน โจนำธำน จอ อีโกดำโระ 89 ผ่ำน 
41 14882 เด็กชำย ชญำนนท์        จันนำฝำย 87 ผ่ำน 
42 15319 เด็กชำย ธนำฤทธ์ิ          นันทวงศ์ 89 ผ่ำน 
43 15323 เด็กชำย ธำวิน              สุโนภักดิ์ 87 ผ่ำน 
44 15569 เด็กชำย เกียรตินรินทร์    ทิศรัตน์ 85 ผ่ำน 
45 16249 เด็กชำย วศิรพจน์          หงส์ทอง 85 ผ่ำน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4/2 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวสุวิมล   วิมำร   ครูคู่ช้ัน  :  นำยชำนน  จันทะคัด 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11790 เด็กหญิง ปญุญิศำ      วิดำนัย 86 ผ่ำน 
2 11834 เด็กหญิง พิยดำ         รักเลิศ 85 ผ่ำน 
3 11839 เด็กหญิง ณิชำนันท์     ติสองเมอืง 86 ผ่ำน 
4 11906 เด็กหญิง นันทรภร      นรธีธนำเมธ 84 ผ่ำน 
5 11925 เด็กหญิง นุชวิน         ปิ่นลออ 90 ผ่ำน 
6 11949 เด็กหญิง กมลชนก      โสระวงศ์ธีรกลุ 88 ผ่ำน 
7 11951 เด็กหญิง สุพิชญำ        แก้วขอนแก่น 86 ผ่ำน 
8 12400 เด็กหญิง ชำลิสำ         ปำสำเนย์ 85 ผ่ำน 
9 12474 เด็กหญิง ภนิดำ          ภูคง 85 ผ่ำน 
10 12545 เด็กหญิง กัญตส์ุภำงค์   วัดไธสง 85 ผ่ำน 
11 12556 เด็กหญิง นิศำรัตน์       ศรีเสนพิลำ 87 ผ่ำน 
12 12989 เด็กหญิง ศิรริัตน์         หมอกมัว 84 ผ่ำน 
13 13063 เด็กหญิง กัญชพร        ขันเข่ือน 86 ผ่ำน 
14 13489 เด็กหญิง ปำรวี           ประทุมศำลำ 95 ผ่ำน 
15 14111 เด็กหญิง พรสุดำ         ตะรำษี 88 ผ่ำน 
16 14762 เด็กหญิง พรทิวำ         จิตต์จันทร ์ 87 ผ่ำน 
17 16002 เด็กหญิง ณัฐวรรณ      แน่นอุดร 85 ผ่ำน 
18 16003 เด็กหญิง อภิญญำ       ชุลหล้ำ 90 ผ่ำน 
19 16076 เด็กหญิง กมลวรรณ     กระเบำกลำง 92 ผ่ำน 
20 16222 เด็กหญิง พชรกมล       มีโคตรกอง 87 ผ่ำน 
21 16235 เด็กหญิง ณิชกำนต์       สุมำล ี 85 ผ่ำน 
22 11782 เด็กชำย ภูรินท์            สูงพล 86 ผ่ำน 
23 11802 เด็กชำย วิลเลียม โรเบิร์ต    บุญมั่งมี 84 ผ่ำน 
24 11816 เด็กชำย จิณณะ           ศิริกิจ 85 ผ่ำน 
25 11833 เด็กชำย ตฤณเมศ         พิมทำ 87 ผ่ำน 
26 11856 เด็กชำย เปี่ยมปิติ         เทพสกลุ 84 ผ่ำน 



27 11877 เด็กชำย พงศ์ภัค           ปำมำ 85 ผ่ำน 
28 11884 เด็กชำย ภูชิสส์            วงศรีคุณถำวร 85 ผ่ำน 
29 11891 เด็กชำย อัครวัฒณ์        สุทธิบำก 88 ผ่ำน 
30 11946 เด็กชำย ศิวกร             ทองค ำ 89 ผ่ำน 
31 12293 เด็กชำย วีรทัสส์            โมฬำ 86 ผ่ำน 
32 12325 เด็กชำย วรำดล            พลช ำนิ 84 ผ่ำน 
33 12563 เด็กชำย ธนภูมิ             วรรณสุทธ์ิ 84 ผ่ำน 
34 12614 เด็กชำย ณัฐกรณ์           ปรำสำร 86 ผ่ำน 
35 12718 เด็กชำย ธนกฤต            มีใส 86 ผ่ำน 
36 12852 เด็กชำย ปรำษำณพิศุทธ์ิ  พรหมหมอเฒ่ำ 84 ผ่ำน 
37 13557 เด็กชำย วินเซ็นท์          ซิคเลอร ์ 84 ผ่ำน 
38 13561 เด็กชำย อัศวิน             ยิ้มแย้ม 84 ผ่ำน 
39 13583 เด็กชำย ศุภกฤต           ชำระมำตย์ 88 ผ่ำน 
40 13603 เด็กชำย ศุกลวัฒน์         พลเยี่ยม 91 ผ่ำน 
41 14893 เด็กชำย ธรรมรัตน์         ค ำสม 85 ผ่ำน 
42 15321 เด็กชำย ศุภวิทย์           วงษ์จันดำ 84 ผ่ำน 
43 15322 เด็กชำย จุนซอ             คิม 86 ผ่ำน 
44 11892 เด็กหญิง ไอลีน โมนกิ้ำ    แท็บเร็ตต์ 96 ผ่ำน 
45 16270 เด็กหญิง ขวัญฤทัย        ภำรไสว 90 ผ่ำน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4/3 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวรุจิรำ   สุวรรณแสน   ครูคู่ช้ัน  :  นำงศรีสกุล   บุตรช่วง 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11879 เด็กหญิง ชุติกำญจน์     ใจวัง 100 ผ่ำน 
2 11883 เด็กหญิง อชิรญำ         ค่อมศิรินทร์ 90 ผ่ำน 
3 11919 เด็กหญิง พิชชำนันท์     สุดชำ 79 ผ่ำน 
4 12213 เด็กหญิง จสัมินทร์        ซิลแคลร ์ 89 ผ่ำน 
5 12497 เด็กหญิง ปุณฑรีพร       น ำค ำ 90 ผ่ำน 
6 12809 เด็กหญิง สริิโสภำ         ภณภำณุ 92 ผ่ำน 
7 12838 เด็กหญิง เนตรนำรี       บุตรวงศ์ 93 ผ่ำน 
8 13099 เด็กหญิง นันทิกำนต์     เศษแสงศรี 86 ผ่ำน 
9 13266 เด็กหญิง กำนต์ธิดำ      ดีสองชัน 89 ผ่ำน 
10 13368 เด็กหญิง ธิดำรักษ์        รักไท้ 85 ผ่ำน 
11 13568 เด็กหญิง ภัคธีมำ          อัญญะโพธ์ิ 91 ผ่ำน 
12 13599 เด็กหญิง ณัฐธิตำ          โสภำสี 98 ผ่ำน 
13 13601 เด็กหญิง พรสุดำ          นัดนรำ 97 ผ่ำน 
14 13612 เด็กหญิง กัญญำรัตน์     ออมอด 90 ผ่ำน 
15 13613 เด็กหญิง นุชสรำ          เหล่ำสมบัต ิ 89 ผ่ำน 
16 13614 เด็กหญิง ณัชชำ          มงคลแก่นทรำย 86 ผ่ำน 
17 13619 เด็กหญิง ทักษพร         ซำล่ำม 84 ผ่ำน 
18 13623 เด็กหญิง ลภัสสินี         สนั่นเอื้อ 85 ผ่ำน 
19 13624 เด็กหญิง รวิสรำ          ประสำนด ี 80 ผ่ำน 
20 13767 เด็กหญิง ณิชำภำ         สมวงศ์ 91 ผ่ำน 
21 15315 เด็กหญิง เพชรพลอย    ขจรไชยำ 90 ผ่ำน 
22 11787 เด็กชำย ธิติ               รวมพล 85 ผ่ำน 
23 11806 เด็กชำย โภควินทร์       ดีจันทึก 87 ผ่ำน 
24 11818 เด็กชำย ปิยะวุธธ         ข่ำทิพย์พำที 85 ผ่ำน 
25 11837 เด็กชำย ปรวิทย์          จันทร์ดอกรกั 87 ผ่ำน 
26 11899 เด็กชำย ธเนศ             ปิยนำรถ 84 ผ่ำน 



27 11918 เด็กชำย กันต์วิชญ์        ศรีแสง 88 ผ่ำน 
28 12508 เด็กชำย กิตติชัย          ฤทธำพรม 95 ผ่ำน 
29 12638 เด็กชำย วิชชำกร          ไกยสิทธ์ิ 96 ผ่ำน 
30 12660 เด็กชำย จักรภัทร         สหะขันธ์ 85 ผ่ำน 
31 13083 เด็กชำย จิรพงษ์           กรรษำ 89 ผ่ำน 
32 13378 เด็กชำย ปวรัชต์           บุญจันทร์ต๊ะ 80 ผ่ำน 
33 13563 เด็กชำย ธนโชติ            แสนตอ 86 ผ่ำน 
34 13572 เด็กชำย พชรพล           ศรีวนค ำ 91 ผ่ำน 
35 13609 เด็กชำย อังเดร            ดินู 95 ผ่ำน 
36 13610 เด็กชำย วุฒิชัย            ศิระบุตร 89 ผ่ำน 
37 13620 เด็กชำย ศิระวิทย์         มะโนวรรณ์ 81 ผ่ำน 
38 14131 เด็กชำย อนุภัทร          ไชยจันลำ 86 ผ่ำน 
39 14244 เด็กชำย ชนำธิป           บุดดำ 85 ผ่ำน 
40 14247 เด็กชำย บุญฐชำ          บุญศรีสะอำด 80 ผ่ำน 
41 14904 เด็กชำย กฤตพล           พิศพำน 80 ผ่ำน 
42 15312 เด็กชำย ภูษิต              สุขบุรี 80 ผ่ำน 
43 15556 เด็กชำย พิศิษฏ์            เกียววำนิชย์ 79 ผ่ำน 
44 15574 เด็กชำย รัชตะ             จรัสจรรย ์ 79 ผ่ำน 
45 15648 เด็กชำย ศุภกร             โชคเกื้อ 81 ผ่ำน 
46 16059 เด็กชำย ภำคิน             ถิรพันธ์เมธี 79 ผ่ำน 
47 16334 เด็กหญิง ธีรำนุช           มวลสุข 91 ผ่ำน 
48 16350 เด็กหญิง ปนสัยำ           ยินดีมำก 87 ผ่ำน 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4/4 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวจุฑำมำศ   ผลำผล   ครูคู่ช้ัน  :  นำงลดำวัลย์   จันทะคัด 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 11783 เด็กหญิง ศิริกลุต์นันต์     สุจจชำร ี 88  ผ่ำน 
2 11827 เด็กหญิง นรกมล          ธนบุดศรี 95  ผ่ำน 
3 11860 เด็กหญิง ปทิตตำ          วิระทูล 87  ผ่ำน 
4 11911 เด็กหญิง กัญญำณัฐธิดำ  ศรีมณ ี 93  ผ่ำน 
5 11922 เด็กหญิง บญุญสิำ         แสงคุณ 84  ผ่ำน 
6 12248 เด็กหญิง ณัฐนิชำ          ปัดมะริด 85  ผ่ำน 
7 12251 เด็กหญิง ศศิวิมล          จันเหลือง 86  ผ่ำน 
8 12509 เด็กหญิง พิชชำภรณ์      สุดชำ 84  ผ่ำน 
9 12677 เด็กหญิง ณหทัย           บัวคลี่ 80  ผ่ำน 
10 12702 เด็กหญิง กรณ์กนก        ค ำทำสี 84  ผ่ำน 
11 12804 เด็กหญิง วรวลักษณ์       ผดุงกิจ 89  ผ่ำน 
12 13180 เด็กหญิง บญุญำภำ        พลเมือง 84  ผ่ำน 
13 13403 เด็กหญิง ฉัตรปพรพรรณ  โพธ์ิพุ่ม ลำออก ลำออก  
14 14140 เด็กหญิง ธนัชชำ           ตุลิยำนุวัฒน์ 84  ผ่ำน 
15 14178 เด็กหญิง กลัป์ยกร         จินดำ 84  ผ่ำน 
16 14255 เด็กหญิง อังคณำ           คันทะสม 84  ผ่ำน 
17 14907 เด็กหญิง ณัฐธีรำ           เจิมขุนทด 88  ผ่ำน 
18 15316 เด็กหญิง พรไพลิน          มีชัย 87  ผ่ำน 
19 16004 เด็กหญิง กฤติยำภรณ์     ชัยสุวรรณ 87  ผ่ำน 

20 16005 เด็กหญิง ณัฐวดี            วำปีนำ 85  ผ่ำน 

21 16006 เด็กหญิง ธิดำพร            พันธุระ 85  ผ่ำน 

22 16008 เด็กหญิง อนรรฆยำ         บุตรพรหม 96  ผ่ำน 



23 16123 เด็กหญิง จรีนุช              ทองสถิตย์ 90  ผ่ำน 
24 16129 เด็กหญิง ศศิพิมพ์           บุตรลุน 86  ผ่ำน 
25 11864 เด็กชำย ฉัตรกำนต์          เซ็นกลำง 84  ผ่ำน 
26 11915 เด็กชำย ปิติณภัทร          จันทะเรือง 84  ผ่ำน 
27 11939 เด็กชำย คมสัน               แสงสุวรรณ 84  ผ่ำน 
28 12498 เด็กชำย กุณณ์กฤษดิ์        บุญญำนุเครำะห ์ 85  ผ่ำน 
29 12546 เด็กชำย วัชรพล              ภูมิเขต 83  ผ่ำน 
30 12588 เด็กชำย คณิศร               ไชยสมคุณ 84  ผ่ำน 
31 12596 เด็กชำย สรวิชญ์              แก้วเสน่ห ์ 85  ผ่ำน 
32 12682 เด็กชำย อภิวิชญ์             จันทร์เตมิ 80  ผ่ำน 
33 13222 เด็กชำย กันตพัฒน์           ศรีมันตะ 82  ผ่ำน 
34 13402 เด็กชำย ชวิน                 สัตยะมุข 80  ผ่ำน 
35 13556 เด็กชำย ธรรศธรรม         ศรีวงษ์กลำง 84  ผ่ำน 
36 13562 เด็กชำย อภิรุต               พิมำน 84  ผ่ำน 
37 13574 เด็กชำย กิตติกวิน           บุดทุมพันธ์ 84  ผ่ำน 
38 13578 เด็กชำย กิตติพัฒน์          ภัทรำบุญญำกุล 84  ผ่ำน 
39 13604 เด็กชำย ณัฐเดช             กำรุณรักษ์ 86  ผ่ำน 
40 13606 เด็กชำย อพิตพล             นนทะวงษ์ 81  ผ่ำน 
41 13608 เด็กชำย ชัยภัทร              ฤทธ์ิจรูญ 84  ผ่ำน 
42 13616 เด็กชำย ฐำนทอง            เศรษฐธำดำกุล 86  ผ่ำน 
43 13618 เด็กชำย กิตติธัช              ชิณหงส ์ 81  ผ่ำน 
44 13669 เด็กชำย วีรศักดิ์              เลนไธสง 85  ผ่ำน 
45 14183 เด็กชำย ถิรวิทย์              ธรำภูมิพิพัฒน ์ 86  ผ่ำน 
46 14229 เด็กชำย อลงกรณ์            มัธยมพงศ์ 79  ผ่ำน 
47 15311 เด็กชำย อลิสสันต์            ซูเวนีค้ี 80  ผ่ำน 
48 15606 เด็กชำย คณำธิป             สุวรรณ 84  ผ่ำน 
49 16007 เด็กชำย ภูวเนตร             โนนทิง 79  ผ่ำน 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4/5 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงณพัฐธิกำ   ฐิตวิรัชวัฒน์   ครูคู่ช้ัน  :  นำงศรีสกุล   บุตรช่วง 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 

1 11810 เด็กหญิง ปริญญำภรณ์     โบรำณมูล 94 ผ่ำน 
2 11824 เด็กหญิง พิชชำนันท์        กว้ำงนอก 99 ผ่ำน 
3 11841 เด็กหญิง ปญุธีรำ            รสชำ 99 ผ่ำน 
4 11842 เด็กหญิง พิชญำวี            ทิพยศักดิ์ 98 ผ่ำน 
5 11881 เด็กหญิง จริัชยำ             พันมะวงศ์ 96 ผ่ำน 
6 11888 เด็กหญิง พิชยภำ            พันนำรี 99 ผ่ำน 
7 11932 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์       หำญชนะ 99 ผ่ำน 
8 12229 เด็กหญิง อภิญญำ           นำชัยฤทธ์ิ 95 ผ่ำน 
9 12243 เด็กหญิง ฉันทิตำ            ค ำหอม 99 ผ่ำน 
10 12298 เด็กหญิง ชลิดำภรณ์        ปำละอินทร ์ 99 ผ่ำน 
11 12466 เด็กหญิง ปิยธิดำ             อนันต ์ 99 ผ่ำน 
12 12558 เด็กหญิง กรกมล             วงษำ 94 ผ่ำน 
13 12578 เด็กหญิง ธมลวรรณ         แพทยำไทย 96 ผ่ำน 
14 12593 เด็กหญิง ชัญญำณ์ภัช       จัดสนำม 99 ผ่ำน 
15 12822 เด็กหญิง ภิชญำภรณ์        บัวศรี 99 ผ่ำน 
16 13325 เด็กหญิง จริชยำ             เผ่ำพันธ์ 96 ผ่ำน 
17 13558 เด็กหญิง วริญำภร           ศรีวรรณะ 95 ผ่ำน 
18 13566 เด็กหญิง ธนัชชำ             ศรีสุยิ่ง 99 ผ่ำน 
19 13567 เด็กหญิง อักษรินทร์         ถนัดค้ำ 98 ผ่ำน 

20 13577 เด็กหญิง รำชวำณิชย์        ดอนสินเพิ่ม 88 ผ่ำน 
21 13587 เด็กหญิง อรสิรำ              มงคลมะไฟ 95 ผ่ำน 

22 13588 เด็กหญิง เมธำวี              กิ่งพ้ง 99 ผ่ำน 



23 13591 เด็กหญิง จำรุพิชญำ         นงนวล 99 ผ่ำน 
24 13596 เด็กหญิง พุฒพิร             ปรีกุล 99 ผ่ำน 
25 13617 เด็กหญิง จำรุพิชญำ         มีหลง 99 ผ่ำน 
26 13621 เด็กหญิง กัญญำภรณ์       ตุลำรักษ์ 98 ผ่ำน 
27 15310 เด็กหญิง ธนัชชำ             คุณมะโคตร 99 ผ่ำน 
28 11704 เด็กชำย ปรัตถกร            หำนำมชัย 92 ผ่ำน 
29 11791 เด็กชำย รัฐวิชญ์             วงศ์พิมล 88 ผ่ำน 
30 11844 เด็กชำย ธนภัทร             เสลำมำตย ์ 89 ผ่ำน 
31 11846 เด็กชำย ชลชนะ             นำมบุญลือ 95 ผ่ำน 
32 11852 เด็กชำย ภำคิน               ประเสริฐสังข์ 93 ผ่ำน 
33 11882 เด็กชำย กฤติรัฐ             ด่ำนคอนสกุล  88 ผ่ำน 
34 11887 เด็กชำย จักรภัทร           ชำรีวัน 92 ผ่ำน 
35 11905 เด็กชำย กตัญญู             ด้วงค ำจันทร์ 90 ผ่ำน 
36 11934 เด็กชำย เตชสิทธ์ิ            สอนสี 89 ผ่ำน 
37 11935 เด็กชำย ปัณณวิชญ์         ศรีแสง 95 ผ่ำน 
38 12226 เด็กชำย ภูมิรัฐศำสตร์      บุญลือ 94 ผ่ำน 
39 12504 เด็กชำย วชิรำวุธ            ศรีภักดี 89 ผ่ำน 
40 12506 เด็กชำย ภณ                 วงศ์กรรัตน์ 91 ผ่ำน 
41 12628 เด็กชำย อนวัชร             ขันแข็ง 92 ผ่ำน 
42 13565 เด็กชำย ณัฐวุฒิ              บูรณโยชน์กุล 91 ผ่ำน 
43 13571 เด็กชำย ถิรปพน             ใจห้ำว 89 ผ่ำน 
44 13586 เด็กชำย ศุภกฤต             อังคะนำวิน 90 ผ่ำน 
45 13593 เด็กชำย สุรดิษ               แฝงยงค์ 92 ผ่ำน 
46 13594 เด็กชำย กันตพล            แก้วมงคล 95 ผ่ำน 
47 15320 เด็กชำย ภูริต                ธนพิบูลภักด ี 100 ผ่ำน 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/1 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวสุกัญญำ   นรทีทำน  ครูคู่ช้ัน  :  Mrs.Leyna   Trisri 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11123 เด็กหญิง นภัสสร        สิริวัฒนพงษ์ 99 ผ่ำน 
2 11184 เด็กหญิง ณัฐณิชำ       หมื่นศรี 97 ผ่ำน 
3 11189 เด็กหญิง ฌัชฎำรัตน์    ไทรนนทรีย ์ 89 ผ่ำน 
4 11229 เด็กหญิง วรรษพร       วิลัยหล้ำ 94 ผ่ำน 
5 11283 เด็กหญิง ปญุญสิำ       ศรีอุดม 93 ผ่ำน 
6 11300 เด็กหญิง อลิน            สรเลขกิตติ 90 ผ่ำน 
7 11368 เด็กหญิง จิดำภำ         ต้นวงค์เจริญ 93 ผ่ำน 
8 11387 เด็กหญิง ปิย์วรำ         แก้วกิตติ 84 ผ่ำน 
9 11565 เด็กหญิง รัชตำภัทร     พรมโนภำศ 93 ผ่ำน 
10 11635 เด็กหญิง อภิญญำ       บุญวงศ์ษำ 99 ผ่ำน 
11 12828 เด็กหญิง เพชรน้ ำหนึ่ง  นวลนุกลู 99 ผ่ำน 
12 12967 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ     ภูศรีฤทธ์ิ 99 ผ่ำน 
13 13053 เด็กหญิง นัยน์ปพร      พลเยี่ยม 97 ผ่ำน 
14 13081 เด็กหญิง ปำริชำต       สิงหำมลู 96 ผ่ำน 
15 13125 เด็กหญิง สุภัคช์ศิกำญจน์     ทวีรัตน์ 95 ผ่ำน 
16 13148 เด็กหญิง ภัคจิรำ          คูลิน 95 ผ่ำน 
17 13271 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์     สวัสดิ์พำณิชย์ 95 ผ่ำน 
18 13627 เด็กหญิง ชัญญำ          ค ำตำ 97 ผ่ำน 
19 14155 เด็กหญิง ภีรเกศ          สวนงำม 98 ผ่ำน 
20 15602 เด็กหญิง แอลเจอลีน     จัสมิน เรำส ์ 89 ผ่ำน 
21 11136 เด็กชำย กฤตเมธ          ดำวเทพ 80 ผ่ำน 
22 11137 เด็กชำย ธชำ               พุทธมอญ 91 ผ่ำน 
23 11156 เด็กชำย กัณฑ์อเนก        สำยเช้ือ 92 ผ่ำน 



24 11181 เด็กชำย บุรพล              ผดุงสันต์ 97 ผ่ำน 
25 11183 เด็กชำย รชตะ              ผ่องผุดผำด 93 ผ่ำน 
26 11191 เด็กชำย พัฒน์สิน           กีรติวงษ์เลิศ 89 ผ่ำน 
27 11199 เด็กชำย ปรัชญพล          ศรีเฉลียว 95 ผ่ำน 
28 11208 เด็กชำย อัครินทร์           คตจ ำปำ 97 ผ่ำน 
29 11245 เด็กชำย กวินภพ            สุ่มมำตย์ 89 ผ่ำน 
30 11603 เด็กชำย ศุภำกร             ขำวผ่อง 88 ผ่ำน 
31 11636 เด็กชำย ภำนุศักดิ์          ประภำศร 91 ผ่ำน 
32 11652 เด็กชำย สิทธิบดี            ไชยมีสุข 84 ผ่ำน 
33 11688 เด็กชำย วรโชติ              ศำนติวศิน 88 ผ่ำน 
34 11974 เด็กชำย กฤตภำส           วงษสีษำ 97 ผ่ำน 

35 11985 เด็กชำย พีรพัฒน์            ฉิมศิริ 90 ผ่ำน 

36 11988 เด็กชำย กิตติคุณ             ไชยสีดำ 95 ผ่ำน 
37 11993 เด็กชำย พงศภัค              เมำะรำษี 91 ผ่ำน 
38 12520 เด็กชำย เมตตำพล           แสนประดิษฐ ์ 92 ผ่ำน 
39 13049 เด็กชำย เอกภำคิน           พลซื่อ 94 ผ่ำน 
40 13067 เด็กชำย ปำนรวัฐ             วรรณทอง 91 ผ่ำน 
41 13178 เด็กชำย ภูมิรพี               โชคชำตรี 93 ผ่ำน 
42 13253 เด็กชำย ณัฐชนน             ค ำมะยอม 97 ผ่ำน 
43 13631 เด็กชำย อีเทียนซำเซ เดเนียล     อีโกดำโระ 93 ผ่ำน 
44 14598 เด็กชำย เปญอัคนิน          พูลทรัพย ์ 98 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/2 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงฌำลิสำ   แพงค ำ    ครูคู่ช้ัน  :  นำงสำวพรชิตำ   ศิริภักด์ิ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11153 เด็กหญิง ฐิติมำ           สังฆะมะณี 94 ผ่ำน 
2 11225 เด็กหญิง ลภัสสินี        สำสนทำญำติ 90 ผ่ำน 
3 11253 เด็กหญิง รินรดำ          ศรีปัญญำ 75 ผ่ำน 
4 11360 เด็กหญิง กัญญำภักดิ์    กลำงรำช 85 ผ่ำน 
5 11631 เด็กหญิง จันทรเ์พ็ญ     สนธิรักษ์ 81 ผ่ำน 
6 11666 เด็กหญิง ปัณฑำรีย์      อนันตวุธ 81 ผ่ำน 
7 11705 เด็กหญิง จริสุดำ         ด ำรงเช้ือ 83 ผ่ำน 
8 11963 เด็กหญิง พิชชนัญญ์     นนทสิน 85 ผ่ำน 
9 12648 เด็กหญิง นลทัชล         ผิวข ำ 84 ผ่ำน 
10 13037 เด็กหญิง กัญญำณัฐ     กุลอ่อน 98 ผ่ำน 
11 13384 เด็กหญิง ศศิวิมล         สุระชัย 85 ผ่ำน 
12 14790 เด็กหญิง กัญจน์ชญำน์  วงษ์ใหญ ่ ลำออก ลำออก 
13 15342 เด็กหญิง ปภำวรินท์     ภักดีไทย 85 ผ่ำน 
14 15343 เด็กหญิง พรรณนิภำ     บัวขำว 89 ผ่ำน 
15 16009 เด็กหญิง ปวีณ์กร        เวียงจันทร ์ 88 ผ่ำน 
16 16130 เด็กหญิง เนศรัตน์       บุญศักดิ์ 93 ผ่ำน 
17 16229 เด็กหญิง พิญำนันท์     เศรษฐกูลวิชัย ลำออก ลำออก 
18 11101 เด็กชำย ชัยภัทร         ไกรกำร 84 ผ่ำน 
19 11125 เด็กชำย ชีวำนนท์       จิโน 85 ผ่ำน 
20 11169 เด็กชำย ไกรวิทย์        เหลื่อมสจีันทร ์ 79 ผ่ำน 
21 11180 เด็กชำย ท ำนุรัฐ         ปัญญำวงศ์ 92 ผ่ำน 
22 11281 เด็กชำย พิชญ์           พัฒนเทียรฆ 85 ผ่ำน 
23 11558 เด็กชำย พีระวิทย์        เวชกำมำ 80 ผ่ำน 



24 11561 เด็กชำย สิริศักดิ์          โมฆรัตน์ 83 ผ่ำน 
25 11660 เด็กชำย โชคชัย          สอเจริญศร ี 86 ผ่ำน 
26 11800 เด็กชำย สิงหนำท        กวดนอก 86 ผ่ำน 
27 11969 เด็กชำย วุฒิภัทร         กุลดิลกอุดมกุล 84 ผ่ำน 
28 11973 เด็กชำย พลณัฏฐ์        พงศ์ฤทธิบำล 80 ผ่ำน 
29 11975 เด็กชำย อติวิชญ์         โทพล 70 ผ่ำน 
30 11984 เด็กชำย ศุภกร           ขุมทอง 82 ผ่ำน 
31 12421 เด็กชำย บุรเศรษฐ์       ทรัพย์สงวน 86 ผ่ำน 
32 13109 เด็กชำย ภูมิรพี           ม่อยจังหำร 85 ผ่ำน 
33 13215 เด็กชำย ณัฐพัชร์         ทวีบูลย์ 80 ผ่ำน 
34 13385 เด็กชำย สุวพิชญ์         ลัคนำนนท์ทิวงศ์ 84 ผ่ำน 
35 13395 เด็กชำย อัครวิทย์        ภูชมช่ืน 87 ผ่ำน 
36 13629 เด็กชำย ศุทธิกร          หมกทอง 85 ผ่ำน 
37 14599 เด็กชำย ชยุติ             บ้ำนด่ำน 84 ผ่ำน 
38 15324 เด็กชำย เตชิต            เวธน์สกุล 81 ผ่ำน 
39 15327 เด็กชำย ธนพล           รักหำบุตร 81 ผ่ำน 
40 15335 เด็กชำย พัชรนำวิน      ษรเกต 95 ผ่ำน 
41 15639 เด็กชำย ยู                 สิทธิสำร 92 ผ่ำน 
42 16090 เด็กหญิง ปัณฑิตำ        บุญขันธ์ 97 ผ่ำน 
43 16105 เด็กชำย รำมดฤษรินทร์     ประพำพงษ์ 90 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/3 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงประจวบ   แก้วอำมำตย์    ครูคู่ช้ัน  :  นำงสำวลภัสลดำ   จ ำลองเพ็ง 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11121 เด็กหญิง ศรัณพร          วงศ์ศิริทรัพย ์ 89 ผ่ำน 
2 11268 เด็กหญิง ปิยธิดำ           เขตบุญใส 100 ผ่ำน 
3 11344 เด็กหญิง ไอริณ             แจ้งคล้อย 100 ผ่ำน 
4 13153 เด็กหญิง สุพิชฌำ          สัตนำโค 100 ผ่ำน 
5 13434 เด็กหญิง คติญำ            กฤตตำคม 100 ผ่ำน 
6 15325 เด็กหญิง นิรัชฌำ           หอมเนียม 97 ผ่ำน 
7 15330 เด็กหญิง พิมพล์ภัส         สุ่มมำตย์ 97 ผ่ำน 
8 15332 เด็กหญิง อภิญญำ          หิริรักษ์ภิญโญ 96 ผ่ำน 
9 15333 เด็กหญิง สุพิชญำ           วีระพันธ์ยำนนท์ 94 ผ่ำน 
10 15338 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน         ปำละจูม 94 ผ่ำน 
11 15339 เด็กหญิง เลนก้ำ สุพิชชำ   มำเท็น 97 ผ่ำน 
12 15340 เด็กหญิง นันทพร มำกิ     กุเมกำวะ 94 ผ่ำน 
13 15341 เด็กหญิง รักษ์ดี              ชูแก้ว 95 ผ่ำน 
14 15344 เด็กหญิง ธำรำรัตน์          ค ำรังษี 92 ผ่ำน 
15 15345 เด็กหญิง พรมีรดำ           ชนะพรมมำ 92 ผ่ำน 
16 15346 เด็กหญิง ปำณิสรำ           แสงเดือน 100 ผ่ำน 
17 15347 เด็กหญิง กนกนำถ           วิรัชวำ 100 ผ่ำน 
18 15594 เด็กหญิง กัญพัชญ์           พลแดง 99 ผ่ำน 
19 15658 เด็กหญิง สำริศำ              ไชยมูล 99 ผ่ำน 
20 16064 เด็กหญิง วำรุณี               สอนเคน 97 ผ่ำน 
21 16289 เด็กหญิง ปำริตำ              ชมภูวิเศษ 99 ผ่ำน 

22 10681 เด็กชำย เจษฎำกร           พลประถม 96 ผ่ำน 
23 13114 เด็กชำย เลิศวรรธน            มหำอุตย์ 94 ผ่ำน 



24 13202 เด็กชำย ประกฤษฎ์ิ            ใหม่แก้ว 99 ผ่ำน 
25 13205 เด็กชำย ศักดิ์กรินทร์           ธรรมสำร 89 ผ่ำน 
26 13241 เด็กชำย เกรียงศักดิ์            อนุสนธ์ิ 97 ผ่ำน 
27 13258 เด็กชำย ภำคภูมิ                สำมสี 97 ผ่ำน 
28 13520 เด็กชำย อัฏฑฐ์ธพล            พวงไธสงค์ 86 ผ่ำน 
29 13525 เด็กชำย ธนัช                    สมมำตย์ 86 ผ่ำน 
30 13632 เด็กชำย ธนกร                  นำสมฝัน 93 ผ่ำน 
31 14132 เด็กชำย ณัฐพัชร์                รัตนะ 89 ผ่ำน 
32 15326 เด็กชำย ธนพัฒน์               นำมจันดำ 84 ผ่ำน 
33 15331 เด็กชำย ศิลป์วสุ               ธนวัฒน์เดชำวงษ์ 85 ผ่ำน 
34 15334 เด็กชำย วิริทธ์ิพล              บุตรกระโทก 96 ผ่ำน 
35 15337 เด็กชำย ศุภกฤต                ศักศรี 97 ผ่ำน 
36 15354 เด็กชำย พงศกร                วำสพนม 88 ผ่ำน 
37 15557 เด็กชำย ปัณณวัฒน์            จันทนงค์ 94 ผ่ำน 
38 15659 เด็กชำย คริษฐ์                  ค ำหนองไผ่ 92 ผ่ำน 
39 16135 เด็กชำย กิตติศักดิ์              อรรคบุตร 86 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/4 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวสุภำกำญจน์   สุขรัตน์    ครูคู่ช้ัน  :  นำยปิยะวัฒน์   วรรณศิริ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11234 เด็กหญิง ปิยำรัตน์          สุระนิน 92 ผ่ำน 
2 11260 เด็กหญิง กัญชลิกำร์        วิเศษศิลป์ 93 ผ่ำน 
3 11276 เด็กหญิง พิชชำภำ          นะวะนิยม 96 ผ่ำน 
4 11285 เด็กหญิง เนเนะ             เจษฎำพรพันธ์ 98 ผ่ำน 
5 11586 เด็กหญิง ปำริพัฒน์         ศิลำรัตน์ 91 ผ่ำน 
6 11674 เด็กหญิง พิชญธิดำ          ลันส ี 91 ผ่ำน 
7 11996 เด็กหญิง บุษกร              จตุรพล 84 ผ่ำน 
8 12575 เด็กหญิง ปำณิสรำ          นำคศรี 88 ผ่ำน 
9 12577 เด็กหญิง ทักษอร            ศรีใส 94 ผ่ำน 
10 12586 เด็กหญิง อนัญญำ           ศรีบุญเรอืง 87 ผ่ำน 
11 13030 เด็กหญิง ภัทรำวดี           ปีคุณ 84 ผ่ำน 
12 13059 เด็กหญิง ศศิตำ               แก้วมัจฉำ 92 ผ่ำน 
13 13117 เด็กหญิง พิชญำนิน          ชำระมำศ 93 ผ่ำน 
14 13118 เด็กหญิง ดำรณีรัตน์         พิลำจันทร ์ 91 ผ่ำน 
15 13203 เด็กหญิง ณิชนันทน์          พรมจรรย ์ 94 ผ่ำน 
16 13351 เด็กหญิง ภัทรำพร            ประโม 96 ผ่ำน 
17 14597 เด็กหญิง วลัญช์ภัทร          แสนสุข 98 ผ่ำน 
18 15608 เด็กหญิง วิมลสิริ              ธำนีรัตน์ 84 ผ่ำน 
19 16010 เด็กหญิง พรทิพย์             ช่ำงศรี 87 ผ่ำน 
20 11175 เด็กชำย ชญำนิน              บุญชู 84 ผ่ำน 
21 11182 เด็กชำย ธนศักดิ์               นนทะภำ 91 ผ่ำน 
22 11197 เด็กชำย สหสัวัต               วรรณจักร ์ 92 ผ่ำน 

23 11207 เด็กชำย ณัฐภัทร             ปิยะอัษฎำรัตน์ 84 ผ่ำน 



24 11271 เด็กชำย ธฤษณัช             เช้ือลิ้นฟ้ำ 93 ผ่ำน 
25 11274 เด็กชำย กิตติธัช              บุตรฮำด 98 ผ่ำน 
26 11384 เด็กชำย ภัทรดนัย            เมำะรำษี 84 ผ่ำน 
27 11678 เด็กชำย ธนภัทร              ไชยพำลี 85 ผ่ำน 
28 11989 เด็กชำย กรวิชญ์              ก ำเนิดแวงควง 87 ผ่ำน 
29 12001 เด็กชำย สุเมธ                 วินทไชย 85 ผ่ำน 
30 12262 เด็กชำย จิรภัทร              กำญภัทรนนท์ 93 ผ่ำน 
31 12843 เด็กชำย กรรชัย               อังคุณะ 93 ผ่ำน 
32 13056 เด็กชำย ธนพนธ์              นำคพันธ์ 88 ผ่ำน 
33 13091 เด็กชำย ธีรเดช                ภูชมตำ 84 ผ่ำน 
34 13127 เด็กชำย ชวัลวิทย์             กลำงคำร 91 ผ่ำน 
35 13159 เด็กชำย ธนชำติ               สินจักร ์ 90 ผ่ำน 
36 15483 เด็กชำย ชนภัทร              ชัยชนะ 85 ผ่ำน 
37 16011 เด็กชำย พิจักษณ์             สีอุดทำ 84 ผ่ำน 
38 16349 เด็กชำย ธรณินทร์            ยินดีมำก 98  ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/5 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวณัฐธิยำ   หนองหิน    ครูคู่ช้ัน  :  นำงสำวอภิญญำ   ล้ ำเหลือ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ  
1 11235 เด็กหญิง กิตติมำ           ใจหำญ 99 ผ่ำน 
2 11259 เด็กหญิง โสภิดำ            มีศิลป์ 88  ผ่ำน 
3 11593 เด็กหญิง พิชญธิดำ         ศรีชัยวำน 100  ผ่ำน 
4 11602 เด็กหญิง ศุภำพิชญ์         รอบดูดี 100  ผ่ำน 
5 12573 เด็กหญิง อชิรญำ            บรรจง 94  ผ่ำน 
6 12773 เด็กหญิง ชัญญำนุช         พิกิจอำจ 95  ผ่ำน 
7 12863 เด็กหญิง ญำณญำ           ธนนันทนำกิจ 97  ผ่ำน 
8 13062 เด็กหญิง สทุธิลักษณ์        เจนเช่ียวชำญ 93  ผ่ำน 
9 13090 เด็กหญิง ชนมน              ศำลำจันทร ์ 98  ผ่ำน 
10 13103 เด็กหญิง วิมลเกียรติ         พวงศรีเคน 100 ผ่ำน 
11 13172 เด็กหญิง กฤติมำ             เตี้ยชู 99  ผ่ำน 
12 13527 เด็กหญิง จันทิมำ             ค ำภูเมือง 89  ผ่ำน 
13 13628 เด็กหญิง ชำคริยำ            พิชรักษ์ 99  ผ่ำน 
14 14219 เด็กหญิง วชิรญำณ์           ผลด ี 93  ผ่ำน 
15 15586 เด็กหญิง ปริญำภรณ์         ปะกำโส 98  ผ่ำน 
16 15617 เด็กหญิง ศิวพร               สะมันชำติ 98  ผ่ำน 
17 16012 เด็กหญิง ณัฏชำ               ไชโย 89  ผ่ำน 
18 16013 เด็กหญิง ภัทรำนิษฐ์          ขันแข็ง 87  ผ่ำน 
19 16121 เด็กหญิง ธนวรรณศ์          รื่นฤทัยกุล 95  ผ่ำน 
20 11104 เด็กชำย ภูริณัฐ                กำฬหว้ำ 85  ผ่ำน 
21 11196 เด็กชำย ธนโชต ิ              สงครินทร ์ 84  ผ่ำน 
22 11198 เด็กชำย รติบดี                อรัญมิตร 89  ผ่ำน 
23 11200 เด็กชำย ธีรพัฒน์              พ่อศรีชำ 91  ผ่ำน 



24 11215 เด็กชำย ภัทรพล              ร่วมฤทธ์ิตระกูล 86  ผ่ำน 
25 11267 เด็กชำย คุณำสิน              แก้วคีรี 91  ผ่ำน 
26 11367 เด็กชำย สิทธิโชค              เพ็ญจันทร ์ 85  ผ่ำน 
27 11570 เด็กชำย ภัทรวิทย์             ประกอบแก้ว 84  ผ่ำน 
28 11611 เด็กชำย กฤษณพงศ์           แสวงเจริญ 88  ผ่ำน 
29 11617 เด็กชำย สันต์                   กลำงสุข 84  ผ่ำน 
30 11651 เด็กชำย ภัทรภณ              ธุระพัฒน ์ 86  ผ่ำน 
31 11954 เด็กชำย ภำกร                 ธรรมเสนำ 86  ผ่ำน 
32 11967 เด็กชำย ภูมิวัฒน์              นนท์พิทักษ์ 84  ผ่ำน 
33 11992 เด็กชำย ณัฐวุฒิ                วิเศษปัสสำ 90  ผ่ำน 
34 12268 เด็กชำย วชิรวิทย์              งำมแสง 91  ผ่ำน 
35 13060 เด็กชำย ไกรวิชญ์              บรรดร 92  ผ่ำน 
36 13098 เด็กชำย ณัฐพล                ศรีกมล 100  ผ่ำน 
37 13255 เด็กชำย ปณิธิ                  คุ้มแวง 94  ผ่ำน 
38 13432 เด็กชำย ปัญญวุฒิ              ส ำชำรี 88  ผ่ำน 
39 15567 เด็กชำย ปฏิภำณ               โสชำล ี ลำออก  ลำออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5/6 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงนิตยำ   ค ำใสสุข    ครูคู่ช้ัน  :  นำงสำวอภิญญำ   ล้ ำเหลือ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 11115 เด็กหญิง พัชรีพร           ช ำนำญเอื้อ 99 ผ่ำน 
2 11120 เด็กหญิง ฐิตำรีย์            ฤทธิเดช 98 ผ่ำน 
3 11130 เด็กหญิง สวิชญำ           บ ำเรอ 99 ผ่ำน 
4 11142 เด็กหญิง พลอยนภัส       เสนะวีณิน 98 ผ่ำน 
5 11187 เด็กหญิง กวินตรำ          จิตประเสริฐพงศ์ 97 ผ่ำน 
6 11224 เด็กหญิง นันท์นภัส         พิมพิรัตน์ 96 ผ่ำน 
7 11254 เด็กหญิง ธัญญ์ยทพิย์       มีทิพย์ 98 ผ่ำน 
8 11266 เด็กหญิง ปรีชยำ             วิชพล 96 ผ่ำน 
9 11286 เด็กหญิง วนิษำ              อินต๊ะสงค์ 98 ผ่ำน 
10 11331 เด็กหญิง บญุญำพร         ไทยสงครำม 99 ผ่ำน 
11 11380 เด็กหญิง สรัญญำ            นำชัยฤทธ์ิ 98 ผ่ำน 
12 11569 เด็กหญิง พนิตพิชำ          ภูมิดิษฐ์ 100 ผ่ำน 
13 11628 เด็กหญิง ปัณณพร           โคตรธำดำ 99 ผ่ำน 
14 11665 เด็กหญิง พิมพรพำ          พลหำญ 98 ผ่ำน 
15 11682 เด็กหญิง สรุัตน์ติกำนต์     จันทร์เมืองหงษ์ 98 ผ่ำน 
16 11702 เด็กหญิง อครมน            กิตติสิทธิกำร 98 ผ่ำน 
17 11956 เด็กหญิง กัญชรส            วรรณสุทธ์ิ 99 ผ่ำน 
18 11961 เด็กหญิง เพลงภัสสร         ธีระศำสน์ 96 ผ่ำน 
19 11990 เด็กหญิง ณิชำภัทร          ไกรยบุตร 100 ผ่ำน 
20 11998 เด็กหญิง สุดำรัตน์           แสนสุวรรณ์ 100 ผ่ำน 
21 12004 เด็กหญิง ฉัตรชนก           สัจจะมโน 100 ผ่ำน 
22 12320 เด็กหญิง ภัทรวลญัช์         ค ำภักดี 98 ผ่ำน 

23 13058 เด็กหญิง ปภัสรำ              ข่ำขันมะลี 96 ผ่ำน 



24 13066 เด็กหญิง กมลพร              ป้องแดง 99 ผ่ำน 
25 13204 เด็กหญิง พรสงกรำนต์        บุญสุข 99 ผ่ำน 
26 15329 เด็กหญิง พิมพ์ศิริ              บุศเนตร 97 ผ่ำน 
27 11114 เด็กชำย ชัยวัฒน์              ค ำชัยภูมิ 95 ผ่ำน 
28 11131 เด็กชำย เวชพิสิฐ              พลเยี่ยม 88 ผ่ำน 
29 11177 เด็กชำย พสิษฐ์                 ชำญวรวุฒิ 94 ผ่ำน 
30 11213 เด็กชำย ภูมิพัฒน์              ไชยลำภ 94 ผ่ำน 
31 11217 เด็กชำย ชนะชัย               พรมเจดีย์ 85 ผ่ำน 
32 11233 เด็กชำย ณัจฐกิตก์             กมลช่วง 99 ผ่ำน 
33 11240 เด็กชำย ธนัช                   สำรำรัตน์ 98 ผ่ำน 
34 11591 เด็กชำย พชรพล               วงศ์อำมำตย์ 87 ผ่ำน 
35 11957 เด็กชำย ธนวัฒน์               ค ำสะอำด 88 ผ่ำน 
36 11971 เด็กชำย ภูวเดช                สุขประเสริฐ 93 ผ่ำน 
37 11981 เด็กชำย ตรัยรัตน์              พรรณลำ 99 ผ่ำน 
38 12000 เด็กชำย ปณิธำน               ฮำมค ำไพ 96 ผ่ำน 
39 12905 เด็กชำย เอกนรินทร์           โสมำเกต ุ 95 ผ่ำน 
40 13057 เด็กชำย ภรันยู                 บุญศล 97 ผ่ำน 
41 13095 เด็กชำย กัมปนำท             คู่กระสังข์ 98 ผ่ำน 
42 13096 เด็กชำย วิชญพลต์             สิริพงศ์ชำตร ี 98 ผ่ำน 
43 13122 เด็กชำย ปุณณพัฒน์           เหรำ 94 ผ่ำน 
44 13126 เด็กชำย ปิต ิ                    จริยศิลป ์ 85 ผ่ำน 
45 13379 เด็กชำย รัชชำนนท์             สิงห์ลำ 91 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 
รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6/1 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวปิยวรรณ   วงศ์วีระประเสริฐ    ครูคู่ช้ัน  :  นำงอภิสรำ   นำชัยเพิ่ม 
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 10495 เด็กหญิง ภูริชญำ           หมื่นภู 94 ผ่ำน 
2 10502 เด็กหญิง นลินนิภำ         สมบูรณ์ทรัพย ์ 99 ผ่ำน 
3 10601 เด็กหญิง วรัชยำ            บัวชุม 98 ผ่ำน 
4 10620 เด็กหญิง จริัชญำ            มีบุญ 99 ผ่ำน 
5 10696 เด็กหญิง อรสิำ              ทองเฟื้อง 99 ผ่ำน 
6 10705 เด็กหญิง รัชวิน              ปิ่นละออ 90 ผ่ำน 
7 10709 เด็กหญิง อำรยำ             เนมีย์ 91 ผ่ำน 
8 10971 เด็กหญิง จิดำภำ             เอื้อกิจ 99 ผ่ำน 
9 11065 เด็กหญิง กลัป์ยกร           สำมิบัต ิ 99 ผ่ำน 
10 11106 เด็กหญิง พรสวรรค์          ภูคง 99 ผ่ำน 
11 11159 เด็กหญิง ปภัสรำ             ล ำปะละ 91 ผ่ำน 
12 11171 เด็กหญิง อุษำณียำกร       ปะนะตัง 92 ผ่ำน 
13 11272 เด็กหญิง สุนิษำ              เส็งสำล ี 95 ผ่ำน 
14 11275 เด็กหญิง จริัชญำ             ด ำรงเช้ือ 96 ผ่ำน 
15 11641 เด็กหญิง ธนัชชำ             ดวงค ำน้อย 98 ผ่ำน 
16 11646 เด็กหญิง ชลิดำ               อะทำโส 98 ผ่ำน 
17 12318 เด็กหญิง อนิสสรำ            ศรีวงษ์กลำง 97 ผ่ำน 
18 12343 เด็กหญิง ฐำนิดำ              พันธ์ุพำณิชย์ 89 ผ่ำน 
19 12380 เด็กหญิง สริิรัต                ชำญอุไร 98 ผ่ำน 
20 12486 เด็กหญิง พิมพ์ชนก           วิเศษ 92 ผ่ำน 
21 12639 เด็กหญิง กชพรรณ            ยำนะสำร 97 ผ่ำน 
22 13761 เด็กหญิง ศิระภัสสร           ลิม 100 ผ่ำน 
23 10492 เด็กชำย เดชำธร               จังหวัด 99 ผ่ำน 
24 10496 เด็กชำย วันชนะ               นำมบุญลือ 99 ผ่ำน 
25 10570 เด็กชำย ณัฐภูมินทร์           ขวำล ำธำร 98 ผ่ำน 



26 10589 เด็กชำย ตฤณภัทร             จรบุรมณ ์ 96 ผ่ำน 
27 10607 เด็กชำย กิตติกร                แก้วค ำสอน 99 ผ่ำน 
28 10644 เด็กชำย ธนกฤต                มำตย์วิเศษ 98 ผ่ำน 
29 10677 เด็กชำย จักรกฤษณ์            สมนสิงห ์ 94 ผ่ำน 
30 10686 เด็กชำย ณัฐพงษ์               แสนกล้ำ 84 ผ่ำน 
31 10961 เด็กชำย เสฏฐวุฒิ              บุญสินชัย 98 ผ่ำน 
32 10976 เด็กชำย ณัฐภูมินทร์            จันทัง 89 ผ่ำน 
33 11064 เด็กชำย กัลป์ยกฤต             สำมิบัต ิ 81 ผ่ำน 
34 11258 เด็กชำย รัชพล                  นิลวัลย์ 89 ผ่ำน 
35 12018 เด็กชำย ปัญจพล                สำริกุล 99 ผ่ำน 
36 12321 เด็กชำย วศินภัทร์               ค ำภักดี 98 ผ่ำน 
37 13055 เด็กชำย ภูมิชนก                แก้วหำญ 90 ผ่ำน 
38 14125 เด็กชำย ธัญพงษ์               ประเสริฐสังข์ 95 ผ่ำน 
39 14610 เด็กชำย ฐนภัทร                พิมพ์สิงห ์ 98 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6/2 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงพิมพ์รชดำ   กมลช่วง   ครูคู่ช้ัน  :  Mr.Roy   Mondejar 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 10513 เด็กหญิง กมลวรรณ        สมสะอำด 95 ผ่ำน 
2 10628 เด็กหญิง กฤตชญำ         มงคลพิศ 94 ผ่ำน 
3 10664 เด็กหญิง กชมน             ส ำรำญอยู่ 94 ผ่ำน 
4 10819 เด็กหญิง ชุติกำนต์          เวฬุคำมกุล 96 ผ่ำน 
5 11063 เด็กหญิง เมแกน  ลีย ์      บุญมั่งม ี 93 ผ่ำน 
6 11113 เด็กหญิง วริษฐำ             แก้วไพรวัน 94 ผ่ำน 
7 11129 เด็กหญิง สุพิชญำ           ปำกวิเศษ 92 ผ่ำน 
8 11152 เด็กหญิง ธิดำรัตน์           จ ำนงกิจ 96 ผ่ำน 
9 11210 เด็กหญิง อณุภำ              เฉิน 90 ผ่ำน 
10 11242 เด็กหญิง ชญำนิศ            จันทร์เติม 94 ผ่ำน 
11 11385 เด็กหญิง ปรำณปรียำ        ซิงค์ 97 ผ่ำน 
12 12028 เด็กหญิง ธันยำ               รำงศร ี 95 ผ่ำน 
13 12408 เด็กหญิง ธัญญญ์ำณ์ภรณ์    ชวีวัฒน์ 95 ผ่ำน 
14 12479 เด็กหญิง ปรียนันท์           ชลธี 97 ผ่ำน 
15 12572 เด็กหญิง สรัญญำ            โต๊ะสิงห ์ 89 ผ่ำน 
16 12576 เด็กหญิง ธนัญชนก          เพชรไพร 95 ผ่ำน 
17 12697 เด็กหญิง ชนันภรณ์          เกณฑ์สำคู 91 ผ่ำน 
18 12739 เด็กหญิง รจุิกำ               ศรีบุดดำ 93 ผ่ำน 
19 13044 เด็กหญิง เณศรำ             เรื่อศรีจันทร ์ 94 ผ่ำน 
20 13759 เด็กหญิง กนกอร             ไกรยรัตน์ 93 ผ่ำน 
21 14602 เด็กหญิง ปำริษำ             สังกร 95 ผ่ำน 
22 14605 เด็กหญิง ปภำวรินทร์        บัวไถล 97 ผ่ำน 
23 15356 เด็กหญิง จุนฮี                 คิม 98 ผ่ำน 



24 16014 เด็กหญิง ปพิชญำ             ทองเอียบ 98 ผ่ำน 
25 10489 เด็กชำย พำทิศ                จุลรัตน์ 81 ผ่ำน 
26 10548 เด็กชำย วชรวรรธน์           สุตมำตย ์ 90 ผ่ำน 
27 10613 เด็กชำย พัทธนันท์            มิตรอุดม 96 ผ่ำน 
28 11168 เด็กชำย จิรภัทร               รัตนก้ำนตรง 95 ผ่ำน 
29 11219 เด็กชำย ธเนศพล              เอกศักดิ์ 87 ผ่ำน 
30 11549 เด็กชำย ทัตธน                 แซ่โง้ว 86 ผ่ำน 
31 11640 เด็กชำย เกียรติโชค            เกณฑ์สำคู 98 ผ่ำน 
32 12017 เด็กชำย พัฒนพงษ์            ศรีดำหลง 98 ผ่ำน 
33 12317 เด็กชำย อธิภัทร               ค ำภูมี 87 ผ่ำน 
34 12379 เด็กชำย วรธน                  อำจวิเชียร 95 ผ่ำน 
35 12538 เด็กชำย ณภัทร                กองษร 97 ผ่ำน 
36 12690 เด็กชำย สิทธิพล               ชรำรัตน์ 90 ผ่ำน 
37 13639 เด็กชำย ธงไทย                 ธนะเฮือง 96 ผ่ำน 
38 14829 เด็กชำย ปรวัฒน์               โสโท 98 ผ่ำน 
39 15355 เด็กชำย ธรำกร                 ธนพิบูลภักดี 100 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6/3 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวล ำพูน   อำจล ำไพร   ครูคู่ช้ัน  :  นำยเมธี   พ่อศรีชำ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 10474 เด็กหญิง กลัยรัตน์          พรมโสภำ 94 ผ่ำน 
2 10689 เด็กหญิง นวธิดำ            จันทร์ดอกรกั 92 ผ่ำน 
3 10710 เด็กหญิง กมลชนก          สนิทนวล 95 ผ่ำน 
4 10716 เด็กหญิง พรปวีณ์           วิระทูล 90 ผ่ำน 
5 10952 เด็กหญิง ยอดขวัญ          วำรีหยำด 87 ผ่ำน 
6 11239 เด็กหญิง วันทิพย์            สำคร 84 ผ่ำน 
7 12013 เด็กหญิง วรพนิต            อัครสันต์ 87 ผ่ำน 
8 12022 เด็กหญิง ณัฐวิภำ            ภำมนตรี 88 ผ่ำน 
9 12397 เด็กหญิง บัณฑิตำ           บัวภำ 88 ผ่ำน 
10 12789 เด็กหญิง ธมนพัชร์          ทิพบำง 94 ผ่ำน 
11 13641 เด็กหญิง ฐิตำพร            พรมชำติ 96 ผ่ำน 
12 13758 เด็กหญิง รัชชประภำ       แหลมฉลำด 88 ผ่ำน 
13 14603 เด็กหญิง กนกวริน          ภูมิสุริยะ 91 ผ่ำน 
14 14609 เด็กหญิง จริัชญำ            เหล่ำเสพล 93 ผ่ำน 
15 14611 เด็กหญิง ชลดำ              เตชะวโรนนท์ 93 ผ่ำน 
16 14763 เด็กหญิง ศิรินภำ            มำสงค์ 90 ผ่ำน 
17 14820 เด็กหญิง ธัญรดำ            ภูหัดสวน 93 ผ่ำน 
18 14927 เด็กหญิง ตรัยรัตนำพร      บุญเทียม 98 ผ่ำน 
19 10475 เด็กชำย รัฐภูมิ               สอนเพ็ง 85 ผ่ำน 
20 10479 เด็กชำย ฉัตริน               เซ็นกลำง 84 ผ่ำน 
21 10485 เด็กชำย ปิยะพล             โพธินำม 89 ผ่ำน 
22 10517 เด็กชำย ธนวรรธน์           รวมพล 85 ผ่ำน 
23 10536 เด็กชำย สุธนัย              สุระมรรคำ 87 ผ่ำน 



24 11157 เด็กชำย พนธกร            ค่อมศิรินทร์ 86 ผ่ำน 
25 11703 เด็กชำย ทัฬห์ฐิญชำติ      สงวนชำติ 84 ผ่ำน 
26 12016 เด็กชำย ฉัตริน              นำปองสี 89 ผ่ำน 
27 12383 เด็กชำย ธนกฤต             หล่องคุ้ม 88 ผ่ำน 
28 13424 เด็กชำย เนติธร              ศรีวิจำรณ์ 86 ผ่ำน 
29 13546 เด็กชำย พงศกร             จ ำปีหอม 87 ผ่ำน 
30 13636 เด็กชำย กฤษฎำ             พระสว่ำง 84 ผ่ำน 
31 13637 เด็กชำย พีระ                 สมทรัพย ์ 84 ผ่ำน 
32 14601 เด็กชำย อชิตะ               แสงพำรำ 92 ผ่ำน 
33 14607 เด็กชำย ภิภพ                กุนสง 92 ผ่ำน 
34 14608 เด็กชำย ภูริวัฒน์             มหำคุฑ 96 ผ่ำน 
35 14705 เด็กชำย สรณะ               สิงห์ฉลำด 90 ผ่ำน 
36 14804 เด็กชำย จักรินทร์            ฟิลลิปส ์ 84 ผ่ำน 
37 14842 เด็กชำย รำชันต์              จิตกังวัน 91 ผ่ำน 
38 14853 เด็กชำย ศุภสัณห์             พลมั่น 92 ผ่ำน 
39 15349 เด็กชำย ภำคภูมิ              สุขบุรี 94 ผ่ำน 
40 15357 เด็กชำย สยำมรัฐ             อ่อนเฉวียง 92 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6/4 

   ครูประจ ำช้ัน  :  นำงสำวไพรัตน์   ชะปูแสน 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 10571 เด็กหญิง ธัญชนก          ปิตะบูรณ์ 95 ผ่ำน 
2 10692 เด็กหญิง พัฒนพร          สมยำภักดี 94 ผ่ำน 
3 11094 เด็กหญิง กวินตรำ          อุทัยวรรณ 92 ผ่ำน 
4 12012 เด็กหญิง ณัชพร            จ ำเริญสำร 96 ผ่ำน 
5 12019 เด็กหญิง ปิยะนันท์         ไชยโยธำ 95 ผ่ำน 
6 12375 เด็กหญิง พิชชำนันท์        ใสสะอำด 91 ผ่ำน 
7 12464 เด็กหญิง ทตพร             หงส์มำลำ 89 ผ่ำน 
8 12582 เด็กหญิง กัญญำนันท์       วีระพันธ์ 91 ผ่ำน 
9 12778 เด็กหญิง เพญ็พิชชำ        วันทอง 88 ผ่ำน 
10 12876 เด็กหญิง ชนิภรณ์           เสนสุข 98 ผ่ำน 
11 12881 เด็กหญิง พอพมิล           ตลับนำค 97 ผ่ำน 
12 13089 เด็กหญิง พุทธิดำ            นำมโคตร 99 ผ่ำน 
13 13295 เด็กหญิง ปภำวรินทร์       วิทยำวุธ 88 ผ่ำน 
14 13355 เด็กหญิง มณฑิชำ           ภูชะโงก 90 ผ่ำน 
15 13443 เด็กหญิง กลัยรัตน์           โคตะขุน 98 ผ่ำน 
16 13635 เด็กหญิง ภัทรธิดำ           สอนพลงำม 98 ผ่ำน 
17 15353 เด็กหญิง ทักษอร            สำรสิรริัตน์ 98 ผ่ำน 
18 16122 เด็กหญิง จุฑำมำศ           วรพิมพ์รัตน์ 92 ผ่ำน 
19 10522 เด็กชำย พีรพัฒน์            ชุมชิต 88 ผ่ำน 
20 10568 เด็กชำย นที                   ศิลปชัยเดช 99 ผ่ำน 
21 10646 เด็กชำย พชร                  ธุระพัฒน์ 89 ผ่ำน 
22 10723 เด็กชำย กันต ์                มำสีปำ 87 ผ่ำน 
23 10814 เด็กชำย วชิรวิชญ์             ปัดมะริด 88 ผ่ำน 



24 11118 เด็กชำย เกียรติวัฒน์          ศรีเมืองไพร 95 ผ่ำน 
25 11124 เด็กชำย พิธำน                 ก้อนทอง 93 ผ่ำน 
26 11134 เด็กชำย รติภัทร                โคตะขุน 87 ผ่ำน 
27 11246 เด็กชำย เศรษฐดำ             บุญวิเศษ 87 ผ่ำน 
28 12027 เด็กชำย สิรภัทร                พันธ์นิกุล 99 ผ่ำน 
29 12396 เด็กชำย สณฑ์                  รังสิมำเทวัญ 99 ผ่ำน 
30 12427 เด็กชำย กฤตภำส              นำเวียง 88 ผ่ำน 
31 13019 เด็กชำย พัชระ                 ภูจอมเดือน 97 ผ่ำน 
32 13459 เด็กชำย คชำพล                ศรีวฤทธ์ิ 85 ผ่ำน 
33 13638 เด็กชำย ธนภัทร                ขวัญจ่ำ 92 ผ่ำน 
34 13642 เด็กชำย ปรำบ                  ปัดตำเนย์ 90 ผ่ำน 
35 13760 เด็กชำย รณกร                  โสภำศรี 97 ผ่ำน 
36 14230 เด็กชำย ถิรเมธ                 มัธยมพงศ์ 81 ผ่ำน 
37 15558 เด็กชำย เสฏฐวุติ               บัวหอม 93 ผ่ำน 
38 16085 เด็กชำย ธีรฎำกรณ์             ดวงไข่ษร 87 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6/5 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงปิยนุช   วงศ์อำมำตย์   ครูคู่ช้ัน  :  นำยชำญชัย   คลังบุญวำสน์ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการเรียน 
1 10582 เด็กหญิง พัชรำภรณ์        รัตนเพชร 98 ผ่ำน 
2 10594 เด็กหญิง ธัญมน             ทองค ำ 98 ผ่ำน 
3 10699 เด็กหญิง สุนทรียธิดำ       ประเสริฐสงัข์ 99 ผ่ำน 
4 10747 เด็กหญิง กัญญำนัฐ          โยธะกำ 97 ผ่ำน 
5 10749 เด็กหญิง วิลำสินี             โภชนบ์ุญมี 95 ผ่ำน 
6 10750 เด็กหญิง ยศวด ี              โปร่งสงูเนิน 94 ผ่ำน 
7 11645 เด็กหญิง ปำณิสรำ           ปัญญำไว 98 ผ่ำน 
8 12007 เด็กหญิง กชกร               ยิ้มใจด ี 97 ผ่ำน 
9 12008 เด็กหญิง ชนิดำ               นำมนำค 99 ผ่ำน 
10 12454 เด็กหญิง บญุยำนุช           นำมนนท์ 92 ผ่ำน 
11 12560 เด็กหญิง จิตติมำ              สุทธิช่ืน 96 ผ่ำน 
12 12589 เด็กหญิง อชิรญำ              นิยมวงษ์ 98 ผ่ำน 
13 12724 เด็กหญิง ศุภำพิชญ์           อัศวภูมิ 98 ผ่ำน 
14 12771 เด็กหญิง สรุีย์วรรณ           พรมมี 96 ผ่ำน 
15 13643 เด็กหญิง ชลธิชำ               รังสิรัชนีกร 98 ผ่ำน 
16 13644 เด็กหญิง ปิยะธิดำ             แซ่อ่ำง 98 ผ่ำน 
17 13757 เด็กหญิง จิตรลดำ             แสงมำศ 97 ผ่ำน 
18 15348 เด็กหญิง มสีุข                  โพธ์ิมี 100 ผ่ำน 
19 15497 เด็กหญิง จุฬำรัตน์             ทองฉิม 97 ผ่ำน 
20 15559 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ            ไพวัลย์ 97 ผ่ำน 
21 15560 เด็กหญิง แว่นแก้ว             สงวนชม 98 ผ่ำน 
22 15577 เด็กหญิง พิชญำภำ            เดชโยธิน 98 ผ่ำน 
23 10975 เด็กชำย อติคุณ               บุตรำษี 98 ผ่ำน 



24 11145 เด็กชำย ปรมี                 จันทะคัด 90 ผ่ำน 
25 11261 เด็กชำย ภูวดล                เพ็งวิภำศ 97 ผ่ำน 
26 11273 เด็กชำย เจษฎำ               ชัยสรรค์ 98 ผ่ำน 
27 11566 เด็กชำย ธนพล                นำเมืองรักษ์ 95 ผ่ำน 
28 11638 เด็กชำย ภำณุวัฒน์            สุวรรณ์ 89 ผ่ำน 
29 11661 เด็กชำย ภำณุพงศ์             มูลศรี 97 ผ่ำน 
30 11677 เด็กชำย สิริพงษ์               ศรีวิทยำรัตน์ 94 ผ่ำน 
31 12465 เด็กชำย ชวิศ                   สัตนำโค 97 ผ่ำน 
32 12601 เด็กชำย ญำณำธิป            ฤทธ์ิมนตรี 98 ผ่ำน 
33 12621 เด็กชำย เธียรวิชย์             สุนทรปรสีงค์ 98 ผ่ำน 
34 12668 เด็กชำย พุฒิพงษ์              พันธะไชย 97 ผ่ำน 
35 12719 เด็กชำย ภำณุภำพ             สืบชำติ 95 ผ่ำน 
36 12735 เด็กชำย ปวฤทธ์                บุญจันทร์ต๊ะ 98 ผ่ำน 
37 13640 เด็กชำย ชินภัทร                วรรณุเสน 97 ผ่ำน 
38 14881 เด็กชำย พศิน                   อวนศรี 96 ผ่ำน 
39 15352 เด็กชำย เอื้ออังกูร              มะอยู่เที่ยง 97 ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนพระกุมารรอ้ยเอ็ด   สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ 

รายงานผลการประเมินความก้าวหน้านักเรียนวิชา ภาษาจีน  (汉语) 

ภาคเรยีนที่  2   ปีการศกึษา  2563 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6/6 

ครูประจ ำช้ัน  :  นำงภัทรพร   กะจะวงษ์   ครูคู่ช้ัน  :  นำยชำญชัย   คลังบุญวำสน์ 

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คะแนน(100) ผลการสอบ 
1 10498 เด็กหญิง กลัป์ยกร          ศรีจัดกำร 99 ผ่ำน 
2 10521 เด็กหญิง ธนพร             เมฆวิไล 95 ผ่ำน 
3 10534 เด็กหญิง สุดำณิช           สวัสดิ์พำณิชย์ 96 ผ่ำน 
4 10586 เด็กหญิง ณัฐภัสสร         แสนประดิษฐ ์ 99 ผ่ำน 
5 10630 เด็กหญิง จรรยวรรธน์      จิตตนิยมบุญ 99 ผ่ำน 
6 10650 เด็กหญิง กวินธิดำ           ปัญญำวงค์ 99 ผ่ำน 
7 10683 เด็กหญิง วรกญัญำ          อุ่นพิกุล 100 ผ่ำน 
8 10707 เด็กหญิง เขมกิำ             สุทธิโสกเชือก 100 ผ่ำน 
9 10708 เด็กหญิง กลุปริยำ           กุลสุวรรณ 100 ผ่ำน 
10 10993 เด็กหญิง พัณณิตำ           พรมหนองแสน 100 ผ่ำน 
11 11100 เด็กหญิง ณัฐศยำภรณ์       โกกะพันธ์ 99 ผ่ำน 
12 11146 เด็กหญิง อรชพร              จอมค ำสิงห ์ 100 ผ่ำน 
13 11192 เด็กหญิง ณัฎฐำนันท์         โพธ์ิงำม 100 ผ่ำน 
14 11193 เด็กหญิง นภำพร             อ่ำงสุวรรณ 99 ผ่ำน 
15 11557 เด็กหญิง ฌำนิกำ             อมรชมชูพงษ์ 100 ผ่ำน 
16 11697 เด็กหญิง กรรลณิชย์          ไพศำลศำสตร์ 100 ผ่ำน 
17 12011 เด็กหญิง พัชรีภร             สำโยธำ 94 ผ่ำน 
18 12029 เด็กหญิง ปริชญำ             วินทะไชย 95 ผ่ำน 
19 12030 เด็กหญิง สกุัญญำ            บัวเลิง 99 ผ่ำน 
20 12434 เด็กหญิง โปรดปรำณ        ปั้นมำ 100 ผ่ำน 
21 12458 เด็กหญิง ปุณณดำ            จินตบุตร 100 ผ่ำน 
22 12544 เด็กหญิง พิมพร์ดำ            ทำปลัด 99 ผ่ำน 
23 13168 เด็กหญิง ธนภรณ์            เวียงอินทร์ 100 ผ่ำน 



24 13211 เด็กหญิง ชนมน               ค ำภูเมือง 100 ผ่ำน 
25 13634 เด็กหญิง มนสัชนก           มะโนวรรณ์ 94 ผ่ำน 
26 13756 เด็กหญิง ณฐมน              ตำมบุญไกรสร 99 ผ่ำน 
27 16256 เด็กหญิง อิ่มสุข               พูนวศิน 100 ผ่ำน 
28 10477 เด็กชำย ธนธรณ์              สัตยำวิรุทธ์ 100 ผ่ำน 
29 10491 เด็กชำย สุชน                 พันธะไชย 100 ผ่ำน 
30 10514 เด็กชำย ปิรติ                  สุตัญตั้งใจ 86 ผ่ำน 
31 10516 เด็กชำย ศตรรฆ               สุวรรณชำติ 98 ผ่ำน 
32 10567 เด็กชำย ปัณณวิชญ์          ฉัตรธนะพำนิช 100 ผ่ำน 
33 10600 เด็กชำย ศิริศักดิ์              กล่อมใจ 91 ผ่ำน 
34 10633 เด็กชำย ธนโชต ิ              ชัยสิทธ์ิ 88 ผ่ำน 
35 10667 เด็กชำย นิธิพจน์              เวชกำมำ 99 ผ่ำน 
36 10726 เด็กชำย พงศ์ภรณ์            เดชบุรัมย์ 89 ผ่ำน 
37 10752 เด็กชำย กิตติระวี             ศรีดำธรรม 97 ผ่ำน 
38 11140 เด็กชำย ธรำเทพ              สูงพล 84 ผ่ำน 
39 11147 เด็กชำย พิชญุตม์             โพลังกำ 94 ผ่ำน 
40 11241 เด็กชำย ร่มเกล้ำ              ปำลศร ี 94 ผ่ำน 
41 11257 เด็กชำย เจรญิทรัพย์          เอกรักษำ 86 ผ่ำน 
42 11359 เด็กชำย วรรณลภย์           บูรณะกิตติ 86 ผ่ำน 
43 12024 เด็กชำย เดชำวัต              สอนสี 100 ผ่ำน 
44 12271 เด็กชำย ภัทรกร               ศรีแก้ว 93 ผ่ำน 
45 12302 เด็กชำย นำคพงศ์             ชินค ำ 93 ผ่ำน 
46 12387 เด็กชำย ปัณณวัฒน์           ธำนีวรรณ 99 ผ่ำน 
47 12426 เด็กชำย ฐปนวัฒน์            บัวลอย 100 ผ่ำน 
48 12480 เด็กชำย กวีพันธ์               ชลธี 99 ผ่ำน 
49 14939 เด็กชำย ปภังกร               จิววงษ์ 94 ผ่ำน 

 

 


