
0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวศศิภา ค าธิ 16 ม.4/1 P

2 นายรณชยั บุพผา 32 ม.4/1 P

3 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 P

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ           ปิยมาศ   ค าหล้า               ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (มิสปิยมาศ  ค  าหลา้)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวศศิภา ค าภา 16 ม.4/1 ✓

2 นายรณชยั บุบผา 32 ม.4/1 ✓

3 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                 พชิชาอร              ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (มิสพิชชาอร   กนก)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   คณิตศาสตร์สามญั  2    รหสัวิชา   ค31206     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ผลการแก้
หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูน 2 (เคมี)      รหสัวิชา ว31284     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 ศศิภา ค าธิ 16 ม.4/1 ✓

2 ภทัรีภาวรรณ หนองพร้าว 33 ม.4/1 ✓

3 ปลายฝัน คอร์เปล 36 ม.4/1 ✓ ✓ แจง้ลาออก

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                 รุสรา                 ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสรุสรา   วิชาจารย)์

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายรณชยั บุบผา 32 ม.4/1 ✓

2 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    ปนัดดา                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสปนดัดา   คลอ้งกาญ)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ชีววิทยา 2    รหสัวิชา   ว31244     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   สงัคมศึกษา 2    รหสัวิชา   ส31104     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 32 ม.4/1 ✓

2 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    สโรบล                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสสโรบล   สุมาลี)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวศศิภา ค าธิ 16 ม.4/1 ✓

2 นางสาวปลายฝัน คอร์เปล 36 ม.4/1 ✓ แจง้ลาออก
3 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    เกศราพร                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสเกศราพร   ยอดพุดซา)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ภาษาไทย 2    รหสัวิชา   ท31102     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

นายรณชยั        บุบผา
นายพชร          สิทธาตะคุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2    รหสัวิชา   ค31102     ระดบัชั้น ม.4/1
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวศศิภา ค าธิ 16 ม.4/1 ✓

2 นางสาวณัชชา ค่อยชยัภูมิ 26 ม.4/1 ✓

3 นายรณชยั บุบผา 32 ม.4/1 ✓

4 นางสาวภทัรีภาวรรณ หนองพร้าว 33 ม.4/1 ✓

5 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                                                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสกญัญารัตน์   แก่นนอก)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวปลายฝัน คอร์เปล 36 ม.4/1 ✓ แจง้ลาออก

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                   กีรต ิ                  ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (ม.กีรติ    ม่วงมณี)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ประวติัศาสตร์ 2    รหสัวิชา   ส31105     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ภาษาองักฤษเพ่ือการทดสอบ 2     รหสัวิชา   อ31252     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 Absent Attendance Waiting Pass Fail
1 Phachara Sitthaku 39 4/1 ✓

Announced on  Date   3  Month   March    Year 2023

Sign        Dolly C. Gomes    Teacher

          (Dolly Carmelina Gomes)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    ภาณิกา                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (มิสภาณิกา   ศรีหาพล)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   การทดลองชีววิทยา 2    รหสัวิชา   ว31246     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

Academic Affairs    Assumption College Nakhonratchasima
The announcement 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: Social studies      Code: SO 31202    Class  S.4/1

No No Class
Reasons for nonattainment Re-grade result

RemarksName - Surname



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวปลายฝัน คอร์เปล 36 ม.4/1 ✓ แจง้ลาออก
2 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                   เสนีย์                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (ม.เสนีย ์  ศิริสวสัด์ิ)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวปลายฝัน คอร์เปล 36 ม.4/1 ✓ แจง้ลาออก
2 นายพชร สิทธาตะคุ 39 ม.4/1 ✓

3 นายสรัล นิดกระโทก 43 ม.4/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    ภาสกร                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (ม.ภาสกร   กอหญา้กลาง)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2    รหสัวิชา   อ31102     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ดนตรี 2    รหสัวิชา   ศ31102     ระดบัชั้น ม.4/1

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ














