
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
       ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน ม.มนตรี เทพเซ่งหล ี รหัสวชิา  ค 33222 วชิา คณติศาสตร์ ว ( 2 หน่วยกติ) ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 5 3429 12C   

 

 

2 7 3483 12C   

 

 

3 11 3990 12C     

4 24 5802 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

5 29 8360 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

6 30 8361 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

        

        

        

        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
          ประกาศเลขประจ าตัวนักเรียนที่ต้องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน ม.มนตรี เทพเซ่งหลี  รหัสวิชา  ค 33232 คณิตศาสตร์ ศ 6 ( 1 หน่วยกิต)  ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที่    2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 1 6538 12D   

 

 

2 4 3575 12D   

 

 

3 13 8481 12D     

4 2 8642 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

5 8 7076 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

6 9 7253 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

        

        

        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.อภรัิตน์   สุขโข   รหัสวชิา  ท 33102 วชิา ภาษาไทยพืน้ฐาน 6 ( 1 หน่วยกติ) ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ / 
คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 1 2469 12C   
 

 
2 5 3429 12C   

 
 

3 6 3469 12C     
4 7 3483 12C     
5 11 3990 12C     
6 14 4338 12C     
7 20 8472 12C     
8 24 5802 12C     

9 2 8642 12D     

        

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.อภรัิตน์   สุขโข   รหัสวชิา  ท 33202 วชิา การใช้ภาษาไทย 6 (1 หน่วยกติ) ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 1 2469 12C   

 

 

2 11 3990 12C   

 

 

8 2 8642 12D     

3 3 2903 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

4 5 3429 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

5 6 3469 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

6 7 3483 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

7 24 5802 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

9 5 7000 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

10 8 7076 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

11 9 7253 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

12 14 8902 12D   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

        

        

        

        

        

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
          ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.กนกวรรณ  สาลสีี  รหัสวชิา  ว 33102 วชิา ชีววทิยาพืน้ฐาน 2 (1 หน่วยกติ)  ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 10 3980 12C     

2 14 4338 12C   

 

 

3 20 8472 12C     

4 24 5802 12C     

5 5 3429 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

6 7 3483 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

7 1 6538 12D     

8 2 8642 12D     

9 10 7637 12D     

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
  ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   นายโยธิน ชิณแสน รหัสวชิา  อ 33216 วชิา การแปลภาษาองักฤษ 6 (0.5 หน่วยกติ) ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ / 
คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 1 6538 12C     

2 2 8642 12C     

3 3 9130 12C     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
      ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.กมล  กุหลาบเพ็ชร์  รหัสวชิา  ส 33112 วชิา สังคมศึกษาฯ-ประวตัศิาสตร์ 4 (1 หน่วยกติ) ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 5 3429 12C     

2 7 3483 12C     

3 8 3804 12C     

4 11 3990 12C     

5 14 4338 12C     

6 20 8472 12C     

7 1 6538 12D     

8 2 8642 12D     

9 6 7021 12D     

10 13 8481 12D     

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
        ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.ชาคริต  อนันตวฒันวงศ์   รหัสวชิา  ว 33206 วชิา ฟิสิกส์ 6 (1 หน่วยกติ)  ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 18 3969 12B     
        

        
        
        
        
        
        
        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
         ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.บัณฑูร  เลก็ประเสริฐ  รหัสวิชา  ส 30203 วชิา สังคมศึกษาฯ-หน้าทีพ่ลเมอืง 3 (0.5 หน่วยกติ)  ระดับช้ั  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 1 2469 12C     

2 5 3429 12C     

3 7 3483 12C     

4 10 3980 12C     

5 11 3990 12C     

6 14 4338 12C     

7 20 8472 12C     

        

        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 
หมายเหตุ    1.  คุณครูต้องจัดการสอนทบทวนตามตวัช้ีวดัทีนั่กเรียนไม่ผ่านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง 
  2.  ถ้านักเรียนซ่อมคร้ังที ่1 ไม่ผ่านคุณครูต้องซ่อมให้นักเรียนผ่านภายในปีการศึกษาน้ันๆ 
  3.  ถ้านักเรียนไม่ปฏบิัตติามระเบียบว่าด้วยการมาซ่อมหรือขาดสอบให้คุณครูบันทกึเป็นลายลกัษณ์ 
          อกัษรพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 
  4. เมือ่จัดสอบเสร็จแล้วคุณครูต้องแจ้งให้ฝ่ายวดัผลทราบ  
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
          ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม. วทิยา   พรโพธิ์  รหัสวชิา  ง33102 วชิา การงานและเทคโนโลย ี6 (0.5 หน่วยกติ)  ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 29 8360 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

2 30 8361 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้ มส.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 
 
 
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 



โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
       ประกาศเลขประจ าตวันักเรียนทีต้่องแก้ 0 และอยู่ระหว่างการแก้ มส. 

ครูผู้สอน   ม.ชัยวฒัน์  พึ่งทองค า   รหัสวชิา  ศ 33112 วชิา ดนตรีและทศันศิลป์ 4    (1 หน่วยกติ)  ระดับช้ัน  YR.12 
ปลายภาคเรียนที ่   2    ปีการศึกษา  2559 

ที ่ เลขที ่ เลขประจ าตวั ห้อง วนัทีซ่่อม 
คะแนนทีไ่ด้รับ 
/ คะแนนเตม็ 

หมายเหตุ/ 
งานทีม่อบหมาย 

ลงช่ือครู
ผู้ด าเนินการ 

1 24 5802 12C   *อยูร่ะหว่างการแก ้มส.  

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

       

 

       

 

       

 

       

 
 
 
 
 
.....................................................              ......................................................                   ...................................................... 
               ครูประจ าวิชา                                      ฝ่ายทะเบียนและวดัผล                                                    ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 



Sarasas Ektra School 
Announcement for Student's I.D. No. with final score as 0 and those who have to do the make up the missing time 

Teacher name:    Mr.Andrew    Barns    Subject:  EN 33202 English for Bilingual Program 6  (1 Credit) Year 12 
Semester  2   Academic Year  2016 

 
Note:    1.  Teacher must arrange 2 hours of lesson before re-test. 
 2.  If the student doesn't pass in the first re-test, the teacher must  arrange for second re-test and complete the re-test  
       in that academic year itself.            
            3.  If the student doesn't follow your instructions or do as told, teacher  must have a written record and also inform  
       the parents. 

4. After the re-test is done, please inform the evaluation team along with submission the re-test as evidence. 
 
 
......................................................                             .......................................... ............   ...................................................... 
           Subject Teacher                                                        Evaluation Department           Academic department                                                                 
      

No. Student No. Student ID. Room Re-test date 
Re-test score/ 

Full score 
Remarks 

1 6 3469 12C      

2 11 3990 12C      

3 20 8472 12C      

4 29 8360 12C      

5 30 8361 12C      

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Sarasas Ektra School 
Announcement for Student's I.D. No. with final score as 0 and those who have to do the make up the missing time 

Teacher name:    Mr.Justin Doyle    Subject:     SO 33242   Social Studies 6   (1 Credit)      Year 12 
Semester  2   Academic Year  2016 

 
 
Note:    1.  Teacher must arrange 2 hours of lesson before re-test. 
 2.  If the student doesn't pass in the first re-test, the teacher must  arrange for second re-test and complete the re-test  
       in that academic year itself.            
            3.  If the student doesn't follow your instructions or do as told, teacher  must have a written record and also inform  
       the parents. 

4. After the re-test is done, please inform the evaluation team along with submission the re-test as evidence. 
 
......................................................                             .......................................... ............   ...................................................... 
           Subject Teacher                                                        Evaluation Department           Academic department                                                                 
      

No. Student No. Student ID. Room Re-test date 
Re-test score/ 

Full score 
Remarks 

1 29 8360 12C      

2 30 8361 12C      

         

         

         

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Sarasas Ektra School 
Announcement for Student's I.D. No. with final score as 0 and those who have to do the make up the missing time 

Teacher name:    Mr.Jesse    Litapon    Subject:     SC 33212   Science 6  (1 Credit)     Year 12 
Semester  2   Academic Year  2016 

 
Note:    1.  Teacher must arrange 2 hours of lesson before re-test. 
 2.  If the student doesn't pass in the first re-test, the teacher must  arrange for second re-test and complete the re-test  
       in that academic year itself.            
            3.  If the student doesn't follow your instructions or do as told, teacher  must have a written record and also inform  
       the parents. 

4. After the re-test is done, please inform the evaluation team along with submission the re-test as evidence. 
 
......................................................                             .......................................... ............   ...................................................... 
           Subject Teacher                                                        Evaluation Department           Academic department                                                                 
      

No. Student No. Student ID. Room Re-test date 
Re-test score/ 

Full score 
Remarks 

1 5 3429 12C      

2 8 3804 12C      

3 10 3980 12C      

4 24 5802 12C      
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