
0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail

1 Pattharakorn Sililek 6 S1/5 /

2 Wiritthiphon Chankrut 20 S1/5 /

3 Jutarat Jungwattanasirikul 21 S1/5 /

Announced on  Date............Month..............................................Year …………….

Sign...Ms. Melvic Y. Desamparado...Teacher

           (Ms. Melvic Y. Desamparado)

The annoucement of the students who evaluated  for the course with "0", "Absent from the exam", 

Term…2..Academic Year....2022-2023.....Subject.......English........Code…EN21201.....Class…S1/5 MLP..

 "Attendance record"  and "Waiting for evaluation"  No.1

No. Name- Surname No. Class
Reasons for nonattainment Re-grade result

Remark

 within the 1st re-grade.Otherwise  they will get the scores that they have before regrade.



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายณิชกุล เหล็กจีน 13 ม.1/5 /
2 เด็กชายวิริทธิพล จันทร์กรูด 20 ม.1/5 /
3 เด็กหญิงจุฑารัตน์ จึงวัฒนศิริกุล 21 ม.1/5 /

ประกาศ ณ วันที่…......เดือน..................พ.ศ. …2566………….

ลงชื่อ.....มิสดาวนภา……เลิศงาม...................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
        (…มิสดาวนภา……เลิศงาม.)

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา…………E-test……........รหัสวิชา………อ 21206………….....ระดับชั้น …ม.1/5….......



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายณิชกุล เหล็กจีน 13 ม.1/5 /
2 เด็กชายวิริทธิพล จันทร์กรูด 20 ม.1/5 /

ประกาศ ณ วันที่….3..เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. …2566………….

ลงชื่อ....มิสอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร.....ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
      (มิสอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร)

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที…่2..ปีการศึกษา..2565...วิชา………ภาษาจีน...รหัสวิชา……จ21202...ระดับชั้น …ม.1/5.......

ที่ ชื่อ เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุสกุล



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายณัฎฐากร แนวสุข 28 ม.1/5 /

 ประกาศ ณ วันที่…..3....เดือน....มีนาคม..............พ.ศ. …2566………….

ลงชื่อ........มิสกาญจนธัช.....สวัสดี......................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
      (…มิสกาญจนธัช.....สวัสดี..)

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา.....2565......วิชา……ภาษาไทย 2…………........รหัสวิชา…ท……21102…………...ระดับชั้น ……ม.1/5.......

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายรัฐศาสตร์ เล็กกลาง 9 ม.1/5 /
2 เด็กชายณิชกุล เหล็กจีน 13 ม.1/5 /

ประกาศ ณ วันที่…3......เดือน..มีนาคม.........พ.ศ. …2566………….

ลงชื่อ..มิสดาวนภา..เลิศงาม........ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
   (…มิสดาวนภา..เลิศงาม..)

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา.....2665......วิชา……ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน.......รหัสวิชา………อ21101....ระดับชั้น ……ม. 1/5......

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ด.ช.ณิชกุล เหล็กจีน 13 ม.1/5 /

ประกาศ  ณ  วันที ่   3   เดือนมีนาคม    พ.ศ.   2566

ลงชื่อ..ดร.ปรียาภรณ์    ศิริวงศ์โยธิน.....ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา

       (ดร.ปรียาภรณ์    ศิริวงศ์โยธิน)

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา   2565  วิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส21104   ระดับชั้น   ม.1/5

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ด.ช.ภัทรกร ศิริเลข 6 ม. 1/5 /
2 ด.ญ.กชกร ชินาค า 7 ม. 1/5 /
3 ด.ช.รัฐศาสตร์ เล็กกลาง 9 ม. 1/5 /
4 ด.ช.ณิชกุล เหล็กจีน 13 ม. 1/5 /

ประกาศ  ณ  วันที ่   3   เดือนมีนาคม    พ.ศ.   2566

ลงชื่อ..ดร.ปรียาภรณ์    ศิริวงศ์โยธิน.....ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา

       (ดร.ปรียาภรณ์    ศิริวงศ์โยธิน)

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา   2565  วิชาสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์,ภูมิศาสตร์)  รหัสวิชา ส21103   ระดับชั้น   ม.1/5

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
11 เด็กชายพันธุธ์ัช พัฒนจุรีพันธ์ 16 1/5 /

ประกาศ ณ วันที่…3..เดือน..มีนาคม..พ.ศ. …2566………….

ลงชื่อ....นางสาวสุรดา...จันทรประทักษ์.....ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
     (…นางสาวสุรดา...จันทรประทักษ์..)

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา 2565  วิชาวิทยาศาสตร์ 2  รหัสวิชา ว21102  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/5

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ด.ญ.อทิตยา กายาสา 1 ม.1/5 /
2 ด.ญ.ณัฐหทัย สุพรรณกลาง 2 ม.1/5 /
3 ด.ช.ณธพล จอมเกาะ 5 ม.1/5 /
4 ด.ช.อภินันท์ ด่ิงกลาง 8 ม.1/5 /
5 ด.ช.รัฐศาสตร์ เล็กกลาง 9 ม.1/5 /
6 ด.ช.กฤตยา แกรงกระโทก 10 ม.1/5 /
7 ด.ช.วิริทธิพล จันทร์กรูด 20 ม.1/5 /
8 ด.ญ.จุฑารัตน์ จึงวัฒนศิริกุล 21 ม.1/5 /
9 ด.ญ.ภิญญามาศ ฤทธิก์ระโทก 22 ม.1/5 /

ประกาศ ณ วันที่..3.....เดือน..มีนาคม..........พ.ศ. 2566…

ลงชื่อ……....ม.โกศัย  ปรียานนท.์.........ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
            (ม.โกศัย  ปรียานนท)์

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที.่..2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา…ศิลปะ....................รหัสวิชา...ศ21103...........ระดับชั้น .ม.1/5....

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ


