
0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายณัฐวัตร วงษ์ทองดี 19 ม.2/4 /
2 เด็กชายพีรวัสน์ องศากิจบริบูรณ์ 21 ม.2/4 /

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.2/4....

ที่ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ

หมายเหตุ
ผลการแก้

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

ชื่อ



0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail
1 Surachat Chouywang 6 S2/4 /
2 Supawan Wongkumjan 16 S2/4 /
3 Sirawit Payakkapong 17 S2/4 /
4 Peerawat Ongsakitboriboon 21 S2/4 /
5 Smith Leingakson 26 S2/4 /

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…S2/4 MLP..

No. Name- Surname No. Class
Reasons for nonattainmentRe-grade result

Remark



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายวิริยดนตร์ ศิริสวัสด์ิ 1 ม.2/4  /
2 เด็กชายณัฐวัตร วงษ์ทองดี 19 ม.2/4  /
3 เด็กชายพีรวัสน์ องศากิจบริบูรณ์ 21 ม.2/4  /
4 เด็กชายสมิทธิ์ เล้ียงอักษร 26 ม.2/4  /
5 เด็กชายชนะพันธุช์ัย ปัตตะชาลี 34 ม.2/4  /

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.2/4....

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 วิริยดนตร์ ศิริสวัสด์ิ 1 ม.2/4 /
2 วชิรวิทย์ แก้ววิเศษ 11 ม.2/4 /
3 พัชรมัย พันธ์ชัยเพชร 14 ม.2/4 /
4 สิรวิชญ์ พยัคฆพงษ์ 17 ม.2/4 /
5 พีรวัสน์ องศากิจบริบูรณ์ 21 ม.2/4 / /
6 นิธิภัทร์ โชคสกุลทรัพย์ 24 ม.2/4 /
7 สมิทธิ์ เล้ียงอักษร 26 ม.2/4 /
8 ปัญญากร เลิศสันเทียะ 29 ม.2/4 /
9 ชนะพันธุช์ัย ปัตตะชาลี 34 ม.2/4 /
10 นันท์นภัส วิรเสนีย์ 36 ม.2/4 /

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.2/4….......

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายวริิยดนตร์ ศิริสวสัด์ิ 1 ม.2/4 /
2 เด็กชายวชิรวทิย์ แก้ววเิศษ 11 ม.2/4 /
3 เด็กชายสิรวชิญ์ พยัคฆพงษ์ 17 ม.2/4 /
4 เด็กชายณัฐวตัร วงษท์องดี 19 ม.2/4 /
5 เด็กชายพรีวสัน์ องศากิจบริบรูณ์ 21 ม.2/4 /
6 เด็กชายนิธภิทัร์ โชคสกุลทรัพย์ 24 ม.2/4 /
7 เด็กายสมิทธิ์ เล้ียงอักษร 26 ม.2/4 /
8 เด็กชายปญัญากร เลิศสันเทยีะ 29 ม.2/4 /
9 เด็กชายชนะพนัธุช์ัย ปตัตะชาลี 34 ม.2/4 /

ลงชื่อ........มิสธัญชนก...โพธิศ์รี...................ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
        (…มิสธัญชนก...โพธิศ์รี…...)

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

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

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา.....2565......วิชา……คณิตศาสตร์…………........รหัสวิชา………ค22101…………...ระดับชั้น ……ม.2/4.......

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายปิติภัทร สมรูป 2 ม.2/4  /
2 เด็กชายสุรชัช ช่วยหวัง 6 ม.2/4  /
3 เด็กหญิงนรินทร สาระสินธุ์ 7 ม.2/4  /
4 เด็กหญิงพัชรมัย พันธ์ชัยเพชร 14 ม.2/4  /
5 เด็กชายสิรวิชญ์ พยัคฆพงษ์ 17 ม.2/4  /
6 เด็กชายสมิทธิ์ เล้ียงอักษร 26 ม.2/4  /
7 เด็กชายชนะพันธุช์ัย ปัตตะชาลี 34 ม.2/4  /
8 เด็กหญิงนันท์นภัส จิรเสนีย์ 36 ม.2/4  /

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 ส 22104 ระดับชั้น …ม.2/4..

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายสิรวิชญ์ พยัคฆพงษ์ 17 ม.2/4  /
2 เด็กหญิงนันท์นภัส จิรเสนีย์ 36 ม.2/4  /

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.2/4

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
33 เด็กชาย ปิติภัทร สมรูป 2 ม.2/4 /
34 เด็กชาย สิรวิชญ์ พยัคฆพงษ์ 17 ม.2/4 /
35 เด็กชาย พีรวัสน์ องศากิจบริบูรณ์ 21 ม.2/4 /
36 เด็กชาย สมิทธิ์ เล้ียงอักษร 26 ม.2/4 /
37 เด็กชาย ชนะพันธุช์ัย ปัตตะชาลี 24 ม.2/4 /
38 เด็กหญิง นันท์นภัส วิรเสนีย์ 36 ม.2/4 /

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.2/4...

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
21 เด็กชายวิริยดนตร์ สิริสวัสด์ิ 1 ม.2/4  /
22 เด็กชายปิติภัทร สมรูป 2 ม.2/4  /
23 เด็กชายสุรชัช ช่วยหวัง 6 ม.2/4  /
24 เด็กชายวชิรวิทย์ แก้ววิเศษ 11 ม.2/4  /
25 เด็กหญิงสุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ 16 ม.2/4  /
26 เด็กชายสิรวิชญ์ พยัคฆพงษ์ 17 ม.2/4  /
27 เด็กชายณัฐวัตร วงษ์ทองดี 19 ม.2/4  /
28 เด็กชายพีรดนย์ บูรพาชยานนท์ 20 ม.2/4  /
29 เด็กชายพีรวัสน์ องศากิจบริบูรณ์ 21 ม.2/4  /
30 เด็กชายนิธิภัทร์ โชคสกุลทรัพย์ 24 ม.2/4  /
31 เด็กชายสมิทธิ์ เล้ียงอักษร 26 ม.2/4  /
32 เด็กชายปัญญากร เลิศสันเทียะ 29 ม.2/4  /
33 เด็กชายชินกฤต แก่นสันเทียะ 33 ม.2/4  /
34 เด็กชายชนะพันธุช์ัย ปัตตะชาลี 34 ม.2/4  /
35 เด็กหญิงนันท์นภัส วิรเสนีย์ 36 ม.2/4  /

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.2/4

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายสิรวิชญ์ พยัคฆพงษ์ 17 2/4  / 25
2 เด็กชายชนะพันธุช์ัย ปัตตะชาลี 34 2/4  / 38

          ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ       จิตตราวดี   ศรีสุข         ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
  (    จิตตราวดี   ศรีสุข   )

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

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา English for Standardized Test รหัสวิชา อ22205 ระดับชั้น ม.2/4

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



No. Name- Surname No. ClassReasons for nonattainment Re-grade result Remark
0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail

1 Sirawit Payakkapong 17 M2/4 ∕

2 Peerawat Ongsakitboriboon 21 M2/4 ∕

3 Supasuda Markoksoong 23 M2/4 ∕

4 Nitiphat Choksakulsup 24 M2/4 ∕

5 Warunyou Teekokgruad 25 M2/4 ∕

6 Panyakorn Lietsanthia 29 M2/4 ∕

7 Chanaphanchai Pattachalee 34 M2/4 ∕

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.

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

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

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: M2/4


