
0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 33 ม.4/5 ✓

2 นางสาวนิชาภทัร   นาคเสนีย์ 43 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ               มัลลิกา                 ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                               (มิสมลัลิกา   ทิพยส์าคร)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    ปนัดดา                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสปนดัดา   คลอ้งกาญ)

ผลการแก้
หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

แบบประกาศรายช่ือนกัเรียนมีผลการเรียน "0" "ขส" "มส" หรือ "ร"
ภาคเรียนท่ี  2    ปีการศึกษา  2565      วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2       รหสัวิชา  ค31202       ระดบัชั้น  ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   สงัคมศึกษา 2    รหสัวิชา   ส31104     ระดบัชั้น ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

นางสาวปูชิดา    ไถวศิลป์



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 8 ม.4/5 ✓

2 33 ม.4/5 ✓

3 43 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    สโรบล                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสสโรบล   สุมาลี)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 43 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    สโรบล                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสสโรบล   สุมาลี)

นางสาวปูชิดา    ไถวศิลป์
นางสาวณิชาภทัร   นาคเสนีย์

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ภาษาไทย 2    รหสัวิชา   ท31102     ระดบัชั้น ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

นางสาวณิชาภทัร   นาคเสนีย์

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   การเขียนเชิงวิชาการ 2    รหสัวิชา   ท31104     ระดบัชั้น ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

นายลญัชปกรณ์  ปัจฉิม



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวศิริกญัญา วรรณเพง็ 4 ม.4/5 ✓

2 นายพงษศ์กัด์ิ อุปชยั 5 ม.4/5 ✓

3 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

4 นางสาวอลิษา แวน เดนเดอร์ 11 ม.4/5 ✓

5 นายภูดิส ไชยดิษฐ 13 ม.4/5 ✓

6 นายปิยราช กุดสระน้อย 15 ม.4/5 ✓

7 นายปัตตะนคร ปัตตะชาลี 21 ม.4/5 ✓

8 นางสาสปูชิดา ไถวศิลป์ 33 ม.4/5 ✓

9 นายอชีรวิชญ์ ไตรศร 41 ม.4/5 ✓

10 นางสาวณิชาภทัร นาคเสนีย์ 43 ม.4/5 ✓

11 นางสาวธนชัญา อัว่กลาง 44 ม.4/5 ✓

12 นายภาณุวฒัน์ กงัศิริสกุลชยั 49 ม.4/5 ✓

13 นางสาวพิระมล พลายหม่ืนไวย 50 ม.4/5 ✓

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   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2    รหสัวิชา   ค31102     ระดบัชั้น ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวศิริกญัญา วรรณเพง็ 4 ม.4/5 ✓

2 นายพงษศ์กัด์ิ อุปชยั 5 ม.4/5 ✓

3 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

4 นายพงศพสั มูลสาร 14 ม.4/5 ✓

5 นายปิยราช กุดสระน้อย 15 ม.4/5 ✓

6 นายปัตตะนคร ปัตตะชาลี 21 ม.4/5 ✓

7 นายอชีรวิชญ์ ไตรศร 42 ม.4/5 ✓

8 นางสาวณิชาภทัร นาคเสนีย์ 44 ม.4/5 ✓

9 นางสาวพิระมล พลายหม่ืนไวย 50 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                                                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสกญัญารัตน์   แก่นนอก)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายปัตตะนคร ปัตตะชาลี 21 ม.4/5 ✓

2 นายปูชิดา ไถวศิลป์ 33 ม.4/5 ✓

3 นายอชีรวิชญ์ ไตรศร 41 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                   กีรต ิ                  ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ประวติัศาสตร์ 2    รหสัวิชา   ส31105     ระดบัชั้น ม.4/5

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.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



                                 (ม.กีรติ    ม่วงมณี)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 Sirikanya Wannapheng 4 ม.4/5 ✓

2 Lanchapakorn Putchim 8 ม.4/5 ✓

3 Puchida Taiwasilp 33 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                沙璟              ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (Ms.Jing sha)

0 Absent Attendance Waiting Pass Fail
1 Rapeepat Charoendireksub 2 M.4/5 ✓

2 Pongsak Upchai 5 M.4/5 ✓

3 Lanchapakorn Putchim 8 M.4/5 ✓

4 Alisa Van Dender 11 M.4/5 ✓

5 Phudis Chaidit 13 M.4/5 ✓

6 Suphatchai Jit-on 16 M.4/5 ✓ out
7 Tonnam Wongchaichoke 18 M.4/5 ✓ out
8 Emily Woods 20 M.4/5 ✓ exchange
9 Natthaphat Wongsrita 22 M.4/5 ✓ out
10 Sirirat Payakamarereng 27 M.4/5 ✓ out

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.4/5

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

Remarks

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ภาษาจีน 2    รหสัวิชา   จ31202     ระดบัชั้น ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



11 Lalida Stuphoek 28 M.4/5 ✓ out

0 Absent Attendance Waiting Pass Fail
12 Puchida Taiwasilp 33 M.4/5 ✓

13 Patravadee Srikongka 34 M.4/5 ✓

14 Thanaphon Thomthisang 36 M.4/5 ✓

15 Acirawit Traisorn 41 M.4/5 ✓

16 Nichapat Naksenee 43 M.4/5 ✓

17 Natchaya Somsuay 47 M.4/5 ✓

18 Phanuwat Kungsirisakulchai 49 M.4/5 ✓

Announced on  Date   3  Month   March    Year 2023

Sign        Dolly C. Gomes    Teacher

          (Dolly Carmelina Gomes)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายพงษศ์กัด์ิ อุปชยั 5 ม.4/5 ✓

2 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

3 นางสาวปูชิดา ไถวศิลป์ 33 ม.4/5 ✓

4 นายอชีรวิชญ์ ไตรศร 41 ม.4/5 ✓

5 นางสาวณิชาภทัร นาคเสนีย์ 43 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    ภาณิกา                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา

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.4/5

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

Remarks

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2    รหสัวิชา   ว31104     ระดบัชั้น ม.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



                                   (มิสภาณิกา   ศรีหาพล)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

2 นางสาวณิชาภทัร นาคเสนีย์ 43 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

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

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน

1 นางสาวศิริกญัญา วรรณเพง็ 4 ม.4/5 ✓

2 นายพงษศ์กัด์ิ อุปชยั 5 ม.4/5 ✓

3 นายธชัพล ซีกพุดซา 7 ม.4/5 ✓

4 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

5 นางสาวอลิษา แวน เดนเดอร์ 11 ม.4/5 ✓

6 นายภูดิส ไชยดิษฐ 13 ม.4/5 ✓

7 นายพงศพสั  มูลสาร 14 ม.4/5 ✓

8 นายปิยราช กุดสระน้อย 15 ม.4/5 ✓

9 นายปัตตะนคร ปัตตะชาลี 21 ม.4/5 ✓

10 นางสาวปูชิดา ไถวศิลป์ 33 ม.4/5 ✓

11 นายอชีรวิชญ์ ไตรศร 41 ม.4/5 ✓

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   การออกแบบส่ือและปฏิสมัพนัธ์ 2    รหสัวิชา   ว31286     ระดบัชั้น ม.4/5

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.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



12 นางสาวณิชาภทัร นาคเสนีย์ 43 ม.4/5 ✓

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน

13 นางสาวธนชัญา อัว่กลาง 44 ม.4/5 ✓

14 นางสาวพิระมล พลายหม่ืนไวย 50 ม.4/5 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                    ทิวาพร                   ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสทิวาพร   พวนก่ิง)

0 Absent Attendance Waiting Pass Fail
1 Rapeepat Charoendireksub 2 S. 4/5 out
2 Sirikanya Wannapheng 4 S. 4/5 ✓

3 Pongsak Upchai 5 S. 4/5 ✓

4 Lanchapakorn Putchim 8 S. 4/5 ✓

5 Alisa Van Dender 11 S. 4/5 ✓

6 Elizabeth Opal Drewett 12 S. 4/5 ✓ out
7 Suphatchai Jit-on 16 S. 4/5 ✓ out
8 Tonnam Wongchaichoke 18 S. 4/5 ✓ out
9 Emily Woods 20 S. 4/5 ✓ exchange
10 Natthaphat Wongsrita 22 S. 4/5 ✓ out
11 Pattakorn Pattachali 21 S. 4/5 ✓

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   การออกแบบส่ือและปฏิสมัพนัธ์ 2    รหสัวิชา   ว31286     ระดบัชั้น ม.4/5

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: English for Communication Code: EN31226 Class: S. 4/5

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

Remarks



0 Absent Attendance Waiting Pass Fail
12 Sirirat Payakamarereng 27 S. 4/5 ✓ out
13 Lalida Stuphoek 28 S. 4/5 ✓ out
14 Puchida Taiwasilp 33 S. 4/5 ✓

15 Thanaphon Thomthisang 36 S. 4/5 ✓

16 Gavelin Downk 37 S. 4/5 ✓

17 Acirawit Traisorn 41 S. 4/5 ✓

18 Nichapat Naksenee 43 S. 4/5 ✓

19 Thanatchaya Uaklang 44 S. 4/5 ✓

20 Phanuwat   Kungsirisakulchai 49 S. 4/5 ✓

21 Piramon Plai Muenwai 50 S. 4/5 ✓

Announced on  Date   3  Month   March    Year 2023

Sign                                                              Teacher
         (Ms. Shaira Anne A. Mercolita)

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: English for Communication Code: EN31226 Class: S. 4/5

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

Remarks



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายรพีภทัร เจริญดิเรกทรัพย์ 2 ม.4/5 ✓ แจง้ลาออก
2 นายลญัชปกรณ์ ปัจฉิม 8 ม.4/5 ✓

3 นางสาวอลิษา แวน เดนเดอร์ 11 ม.4/5 ✓

4 นางสาวปูชิดา ไถวศิลป์ 33 ม.4/5 ✓

5 นางสาวธนชัญา อัว่กลาง 44 ม.4/5 ✓

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.4/5

ท่ี ช่ือ สกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ






















