
0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายรัฐวิชญ์ ยุพาพินนุรักษ์ 11 ม.2/2 /
2 เด็กชายรุ่งโรจน์ จึงวัฒนศิริกุล 15 ม.2/2 /
3 เด็กชายชนาธิป เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
4 เด็กชายอัครพล โนนทิ 32 ม.2/2 /
5 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วิเชียร 35 ม.2/2 /

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

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

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 

แบบประกาศรายชื่อนักเรียนแก้ผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
ภาคเรียนที…่2..ปีการศึกษา.....2565...วิชา……ภาษาจีน.....รหัสวิชา……จ22202...ระดับชั้น …ม.2/2....

ที่ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ

หมายเหตุ
ผลการแก้

 แบบประกาศรายชื่อนักเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ชื่อ



0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail
1 Pudis Phangrit 2 S2/2 /
2 Wiwittawin Muttayompun 3 S2/2 /
3 Kumpa Monjabok 8 S2/2 /
4 Jetpop Saibudjamsai 9 S2/2 /
5 Ratthawich Yupapinnurak 11 S2/2 /
6 Papawin Witurapat 12 S2/2 /
7 Supasit Timwong 13 S2/2 /
8 Rungroj  Jungwattanasirikul 15 S2/2 /
9 Sippakon Muangphuy 16 S2/2 /
10 Kritsakorn Panngen 18 S2/2 /
11 Watcharapol Prakobmit 23 S2/2 /
12 Anunsith Thonsungnoen 29 S2/2 /
13 Phuriphat Taphowinyu 30 S2/2 /
14 Akaraphon Nonting 32 S2/2 /
15 Alexandria Wellington 36 S2/2 /

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

Sign....Ms. Melvic Y. Desamparado.....Teacher
     (Ms. Melvic Y. Desamparado)

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

Academic Affairs    Assumption college Nakhonratchasima
The annoucement of the students who evaluated  for the course with "0", "Absent from the exam", 

 "Attendance record"  and "Waiting for evaluation"  No.1
Term…2..Academic Year....2022-2023.....Subject.......English........Code…EN22201.....Class…S2/2 MLP..

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

Remark



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายภูดิส แฝงฤทธิ์ 2 ม.2/2 /
2 เด็กชายเจตภพ สายบุตรแจ่มใส 9 ม.2/2 /
3 เด็กชายรัฐวิชญ์ ยุพาพินนุรักษ์ 11 ม.2/2 /
4 เด็กชายรุ่งโรจน์ จึงวัฒนศิริกุล 15 ม.2/2 /
5 เด็กชายชนาธิป เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
6 เด็กชายวัชรพล ประกอบมิตร 23 ม.2/2 /
7 เด็กชายภูริภัทร ตะโพวิญญู 30 ม.2/2 /

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2566

ลงชื่อ...................................................................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
               (มิสสุธิดา     บาลไธสง)

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

ภาคเรียนที…่.2...ปีการศึกษา...2565...วิชา……ภาษาไทย....รหัสวิชา……ท22102.....ระดับชั้น …ม.2/2....

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เจตภพ สายบุตรแจ่มใส 9 ม.2/2 /
2 รัฐวิชญ์ ยุพาพินนุรักษ์ 11 ม.2/2 /
3 ปภาวิน วิทูรภัทร 12 ม.2/2 /
4 รุ่งโรจน์ จึงวัฒนศิริกุล 15 ม.2/2 /
5 ชนาธิป เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
6 อัครพล โนนทิง 32 ม.2/2 /
7 ชาร์ม จาว แอบแลนเคว 33 ม.2/2 / /
8 ณัฐวลัญช์ วิเชียร 35 ม.2/2 /

ลงชื่อ........อานนท์ เหนือเกษ.......................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
      (…มาสเตอร์อานนท์ เหนือเกษ..)

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

ภาคเรียนที…่2......ปีการศึกษา…2565........วิชา…วิทยาศาสตร์ 4…........รหัสวิชา…ว22102….....ระดับชั้น …ม.2/2….......

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
8 เด็กชายปภาวิน วิทูรภัทร 12 ม.2/2 /
9 เด็กชายชนาธิป เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
10 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ทอนสูงเนิน 30 ม.2/2 /
11 เด็กชายอัครพล โนนทิง 33 ม.2/2 /
12 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วิเชียร 36 ม.2/2 /

ประกาศ ณ วันที ่3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล.........ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
           (ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล)

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

ภาคเรียนที.่..2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา ประวัติศาสตร์ 4   รหัสวิชา ส22104 ระดับชั้น ม.2/2

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายรัฐวิชญ์ ยุพาพินนุรักษ์ 11 ม.2/2 /
2 เด็กชายชนาธิป เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
3 เด็กชายอัครพล โนนทิง 33 ม.2/2 /

ประกาศ ณ วันที ่3  เดือนมีนาคม พ.ศ. …2566………….

ลงชื่อ.มาสเตอร์ โสภณวิชญ์ เชื้อสกล .ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
      (ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล)

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

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา..2565....วิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส 22103 ระดับชั้น ม.2/2

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชาย รุ่งโรจน์ จึงวฒันศิริกุล 15 ม.2/2 /
2 เด็กชาย ชนาธปิ เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
3 เด็กชาย อัครพล โนนทงิ 32 ม.2/2 /

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

ลงชื่อ...................................................................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
      (……………………ม.ภูมิ ภูศิ่ริ……………………...)

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

ภาคเรียนที.่.2..ปีการศึกษา..2565..วิชา…ภาษาอังกฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐาน...รหัสวิชา…อ22206..ระดับชั้น .ม.2/2

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชาย ภูดิส แฝงฤทธิ์ 2 ม.2/2 /
2 เด็กชาย เจตภพ สายบุตรแจ่มใส 9 ม.2/2 /
3 เด็กชาย รัฐวิชญ์ ยุพาพินนุรักษ์ 11 ม.2/2 /
4 เด็กชาย ปภาวิน วิทูรภัทร 12 ม.2/2 /
5 เด็กชาย รุ่งโรจน์ จึงวัฒนศิริกุล 15 ม.2/2 /
6 เด็กชาย สิปปกร เมืองผุย 16 ม.2/2 /
7 เด็กหญิง ปาลินี เข็มรัมย์ 17 ม.2/2 /
8 เด็กชาย กฤษกร แผ่นเงิน 18 ม.2/2 /
9 เด็กชาย ชนาธิป เมินกระโทก 21 ม.2/2 /
10 เด็กชาย วัชรพล ประกอบมิตร 23 ม.2/2 /
11 เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ ทอนสูงเนิน 29 ม.2/2 /
12 เด็กชาย ภูริภัทร ตะโพวิญญู 27 ม.2/2 /
13 เด็กชาย อัครพล โนนทิง 32 ม.2/2 /

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

ลงชื่อ...................................................................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
      (……………………ม.ภูมิ ภูศิ่ริ……………………...)

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

ภาคเรียนที…่.2...ปีการศึกษา......2565.....วิชา…ภาษาอังกฤษ…….รหัสวิชา…22102....ระดับชั้น…ม.2/2...

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายเจตภพ สายบุตรแจ่มใส 9 ม.2/2  /
2 เด็กชายรัฐวิชญ์ ยุพาพินนุรักษ์ 11 ม.2/2  /
3 เด็กชายปภาวิน วิทูรภัทร 12 ม.2/2  /
4 เด็กชายรุ่งโรจน์ จึงวัฒนศิริกุล 15 ม.2/2  /
5 เด็กชายชนาธิป เมิกระโทก 21 ม.2/2  /

ประกาศ ณ วันที ่3 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566

ลงชื่อ...................................................................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
                    (มิสลัดดาวัลย์  พึง่ทอง)

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

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา ผลิตส่ือสร้างสรรค์ 4 รหัสวิชา..............ระดับชั้น ม.2/2

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 Absent Attendance Waiting Pass Fail
1 Rungroj  Jungwattanasirikul 15 M2/2 ∕

2 Kritsakorn Panngen 18 M2/2 ∕

3 Chanatip Moenkrathok 21 M2/2 ∕

4 Watcharapol Prakobmit 23 M2/2 ∕

5 Akaraphon Nonting 32 M2/2 ∕

Announced on  Date....3........Month....March..........Year …2023………….

Sign...Mr. Chester Ray Biatingo........Teacher
       (Mr. Chester Ray Biatingo)

Note: The students who evaluated  for the course with "Waiting" must submit and finish their work
 within the 1st re-grade.Otherwise  they will get the scores that they have before regrade.

Academic Affairs    Assumption college Nakhonratchasima
The annoucement of the students who evaluated  for the course with "0", "Absent from the exam", 

 "Attendance record"  and "Waiting for evaluation"  No.1
Term: 2   Academic Year: 2022  Subject: Additional Maths  Code: MA22202 Class: M2/2

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

Remark


