
0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายรณกร เทพกลาง 35 ม.2/5 /
2 เด็กชายปิติภัทร บุญเกิด 36 ม.2/5 /

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.2/5....

ที่ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ

หมายเหตุ
ผลการแก้

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

ชื่อ



No. Name- Surname No. Class Re-grade result Remark
0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail

1 Phoomraphee  Phetdon 5 S2/5 /
2 Phattakon Niannaep 11 S2/5 /
3 Sirapop kongmuang 13 S2/5 /
4 Paremate Vuttipan 16 S2/5 /
5 Navamin Sonveang 23 S2/5 /
6 Narunat Huayhongtong 24 S2/5 /
7  Kant Akkahad 28 S2/5 /
8 Ronnakorn Thepklang 35 S2/5 /
9 Pitiphat Boonkerd 36 S2/5 /

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

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 MLP..

Reasons for nonattainment



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายภูมิรพี เพ็ชรดอน 5 ม.2/5 /
2 เด็กชายวสุตม์ ปุยภิรมย์ 8 ม.2/5 /
3 เด็กชายสิรภพ คงเมือง 13 ม.2/5 /
4 เด็กชายปรเมศวร์ วุฒิพันธ์ 16 ม.2/5 /
5 เด็กชายนวมินทร์ สอนเวียง 23 ม.2/5 /
6 เด็กชายกานต์ อรรคฮาด 28 ม.2/5 /
7 เด็กชายปิติภัทร บุญเกิด 36 ม.2/5 /

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.2/5....

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน

1 เด็กชายวสุตม์ ปุยภิรมย์ 8 ม.2/5 P กลางภาค

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

ลงช่ือ….........ณฐัสุดา  เช้ือจนัอดั............ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา

              (.....มิสณฐัสุดา  เช้ือจนัอดั.....)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

  แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนแกผ้ลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนท่ี…2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา.....วิทยาศาสตร์ 4....รหสัวิชา…ว.22102...ระดบัชั้น ..ม.2/5...

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี หอ้ง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายสิรภพ คงเมือง 13 ม.2/5 /
2 เด็กชายภริูต เอื้ออาภรณ์ 14 ม.2/5 /
3 เด็กชายปรเมศวร์ วฒิุพนัธ์ 16 ม.2/5 /
4 เด็กชายนวมินทร์ สอนเวียง 23 ม.2/5 /
5 เด็กชายกานต์ อรรคฮาด 28 ม.2/5 /
6 เด็กหญิงธญัพชิชา จันทร์ทอง 32 ม.2/5 /
7 เด็กชายรณกร เทพกลาง 35 ม.2/5 /
8 เด็กชายปิติภัทร บุญเกิด 36 ม.2/5 /
9 เด็กชายภริูภทัร แก้วประเสริฐ 22 ม.2/3 /
10 เด็กชายวสุตม์ ปยุภริมย์ 8 ม.2/5 /

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.2/5.......

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายภัธกร เนียนแนบ 11 ม.2/5 /

2 เด็กชายสิรภพ คงเมือง 13 ม.2/5 /

3 เด็กชายปรเมศวร์ วุฒิพันธ์ 16 ม.2/5 /

4 เด็กชายปิติภัทร บุญเกิด 36 ม.2/5 /

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.2/5..

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายปิติภัทร บุญเกิด 36 ม.2/5 P

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.2/5

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชาย สิรภพ คงเมือง 13 ม.2/5 /
2 เด็กชาย นวมินทร์ สอนเวียง 23 ม.2/5 /
3 เด็กชาย กานต์ อรรคฮาด 28 ม.2/5 /
4 เด็กชาย รณกร เทพกลาง 35 ม.2/5 /
5 เด็กชาย ปิติภัทร บุญเกิด 36 ม.2/5 /

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.2/5...

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน

1 เด็กชายสิรภพ คงเมือง 13 ม.2/5  /

2 เด็กหญิงอารยา จงสันเทียะ 15 ม.2/5  /

3 เด็กชายนวมินทร์ สอนเวียง 23 ม.2/5  /

4 เด็กชายกานต์ อรรคฮาด 28 ม.2/5  /

5 เด็กหญิงณฐัธิดา ทองเตม็ 31 ม.2/5  /

6 เด็กหญิงธญัพิชชา จนัทร์ทอง 32 ม.2/5  /

7 เด็กหญิงชญัญานุช แจง้สวาง 34 ม.2/5  /

8 เด็กชายรณกร เทพกลาง 35 ม.2/5  /

9 เด็กชายปิติภทัร บุญเกิด 36 ม.2/5  /

ประกาศ ณ วนัท่ี 3 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566

ลงช่ือ...................................................................ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา

                    (มิสลดัดาวลัย ์ พ่ึงทอง)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

  แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนแกผ้ลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนท่ี…2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา ผลิตส่ือสร้างสรรค ์4 รหสัวิชา..............ระดบัชั้น ม.2/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี หอ้ง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 เด็กชายสิรภพ คงเมือง 13 2/5  / 38
2 นางสาวธัญพิชชา จันทร์ทอง 32 2/5  / 39
3 นายปิติภัทร บุญเกิด 36 2/5  / 39

          ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ       จิตตราวดี   ศรีสุข         ครูผู้สอน/ครูประจ าวิชา
    (     จิตตราวดี   ศรีสุข   )

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชญันครราชสีมา 
  แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนแกผ้ลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"

ภาคเรียนที…่2....ปีการศึกษา....2565.......วิชา English for Standardized Test รหัสวิชา อ22205 ระดับชั้น ม.2/5

ที่ ชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง
ผลการเรียนทีไ่ด้รับ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail
1 Sirapop kongmuang 13 M2/5 ∕

2 Thanpicha Chanthong 32 M2/5 ∕

3 Ronnakon Thapklang 35 M2/5 ∕

4 Pitiphat Boonked 36 M2/5 ∕

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: M2/5

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

Remark


