
0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวสร้อยทิพย์ ชั้นกลาง 21 ม.5/1 P

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                ฉัตรพร                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (มิสฉตัพร   ฉตัรมณี)

0 AbsentAttendanceWaiting Pass Fail

1 Sroithip Chanklang 21 M.5/1 P

2 Siraphatsorn Chuaiklang 29 M.5/1 P

Announced on  Date   3  Month   March    Year 2023

Sign            Dolly C. Gomes             Teacher
          (Dolly Carmelina Gomes)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา ภาษาไทย 4     รหสัวิชา ท32102    ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุช่ือ - นามสกุล 

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

No No Class
Reasons for nonattainment Re-grade result

RemarksName - Surname

Term   2      Academic Year   2022        Subject: Social studies      Code: SO 32202     Class    S.5/1



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวชมนภสั    ทองทิพย์ 19 ม. 5/1 ✓

2 นายชลณัฐ          เลาหวณิช 12 ม. 5/1 ✓

3 นางสาวสร้อยทิพย ์  ชั้นกลาง 21 ม. 5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                ศิริพร                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (มิสศิริพร   ตริตรอง)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวสร้อยทิพย์ ชั้นกลาง 21 ม.5/1 P

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                        วิไลลักษณ์                       ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                                 (มิสวิไลลกัษณ์   พิรักษา)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา เคมี 2     รหสัวิชา ว32225    ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุช่ือ - นามสกุล 

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ท่ี เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุช่ือ - นามสกุล 

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา   โลกและดาราศาสตร์เพ่ิมเติม  4    รหสัวิชา ว30264    ระดบัชั้น ม.5/1



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายภูริทตั จินดาดวง 7 ม.5/1 P

2 นางสาวศิรภสัสร ช่วยกลาง 29 ม.5/1 P

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                อุมาสวรรค์                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                   (มิสอุมาสวรรค ์  จนัทรมะโน)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายชลณฐั เลาหวณิช 12 ม.5/1 ✓

2 นางสาวสร้อยทิพย์ ชั้นกลาง 21 ม.5/1 ✓

3 นางสาวศิรภสัสร ช่วยกลาง 29 ม.5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                ปราณ ี                     ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                               (มิสปราณี   แนบพุดซา)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา การงานอาชีพ 4     รหสัวิชา ง32102   ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4     รหสัวิชา ค32202   ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายชลณัฐ เลาหวณิช 12 ม.5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                                                ครูผูส้อน /ครูประจ าวิชา
                                (มิสทศันีย ์  พิมพป์รุ)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายภูริทตั จินดาดวง 7 ม.5/1 ✓

2 นางสาวชมนภสั ทองทิพย์ 19 ม.5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                  สมศรี                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                               (มิสสมศรี   ไกรศร)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4     รหสัวิชา ค32102   ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา คณิตศาสตร์สามญั 4     รหสัวิชา ค32206   ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวชมนภสั ทองทิพย์ 19 ม.5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                 วารุณ ี                         ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                     (มิสวารุณี   ไชยทวีวิวฒัน์กุล)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นายภูริทตั จินดาดวง 7 ม.5/1 ✓

2 นางสาวชมนภสั ทองทิพย์ 19 ม.5/1 ✓

3 นางสาวสร้อยทิพย์ ชั้นกลาง 21 ม.5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                 สุพตัรา                          ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                     (มิสสุพตัรา  สกุลเจริญ)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา สงัคมศึกษา 4     รหสัวิชา ส32104     ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา การสร้างส่ือมลัติมีเดีย 2     รหสัวิชา ว32286  ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ



0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวสร้อยทิพย์ ชั้นกลาง 21 ม.5/1 ✓ 60

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                 จิตตราวด ี                        ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                     (มิสจิตตราวดี   ศรีสุข)

0 ขส. มส. ร ผ่าน ไม่ผ่าน
1 นางสาวชมนภสั ทองทิพย์ 19 ม.5/1 ✓

ประกาศ     ณ วนัท่ี   3   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2566

ลงช่ือ                                                      ครูผูส้อน/ครูประจ าวิชา
                                 (มิสกญัญารัตน์   แก่นนอก)

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา   2565     วิชา   ภาษาองักฤษเพ่ือการทดสอบ 4     รหสัวิชา   อ32252    ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ

ฝ่ายวชิาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

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

ภาคเรียนท่ี  2     ปีการศึกษา  2565       วิชา ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 4     รหสัวิชา อ32104     ระดบัชั้น ม.5/1

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี ห้อง
ผลการเรียนท่ีไดรั้บ ผลการแก้

หมายเหตุ


