
23/12/2020

นางสุนีย แกวสุพรรณ,นางสาวเกศรา ตะมัง,นศ.ชนันทร ดาวเลิศ

(หองเรียนพเิศษวิทยาศาสตร)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23927 ด.ญ. กัลยา ออนแอน
2 23952 ด.ญ. สิริอาจรีย ไชยชนะ
3 23970 ด.ญ. พิมธาดา โปธา
4 23974 ด.ญ. จิรวรรณ สุวรรณสาม
5 23986 ด.ญ. พิมพชนก บุญสม
6 24000 ด.ญ. ปณาลี ปญญาวงค
7 24010 ด.ช. นนทวัชร สถิรธีรโรจน
8 24019 ด.ญ. ภคพร ตนหาญ
9 24049 ด.ญ. ธิดารัตน  วงคตนัใจ
10 24051 ด.ช. ปุณณภพ ยศมูล
11 24068 ด.ช. ณัฐภูมิ ปญญารักษา
12 24070 ด.ญ. ศิวาพร เมืองชมภู
13 24074 ด.ญ. วิภาดา ทาขุมดิน
14 24077 ด.ช. สิทธิวา ตุระพันธ
15 24101 ด.ญ. สิริยาภรณ เคาฝาย
16 24105 ด.ช. สุวภัทร มณีนิล
17 24106 ด.ญ. ณภัทรจิรา สรอยโคว
18 24112 ด.ญ. ณัฏฐเนตร ปฏิวัติวรรณกุล
19 24121 ด.ช. สิทธิกร ธรรมชัย
20 24122 ด.ญ. เบญญาภา บุญธิมา
21 24125 ด.ช. พลกฤต แสงสวาง
22 24130 ด.ช. สิฏฐวัศย เลิศพฤกษ
23 24133 ด.ญ. แพรวา อินทราทิพย
24 24201 ด.ช. ธีราทัศน แปนถึง
25 24205 ด.ช. อชิรวงษ ชัยเทพ
26 24210 ด.ญ. พัชรพร นางเมาะ
27 24214 ด.ญ. ณิชาภา รุงสกุลสองแสง

จํานวน 27 คน ชาย  คน คน10 หญิง 17

รวมคาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............หนวย............

เดือน เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จาํ

ตัว

สัปดาหที่
เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ชื่อพอครู แมครู
รายช่ือนักเรียน  ม.1/1 ปการศึกษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ชื่อพอครู แมครู นางอญัชลี ไพยารมณ,นศ.กรกมล พุมพวง
(หองเรียนเตรียมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23928 ด.ญ. ไลลา ซอออ
2 23929 ด.ช. อัศมเดช หมันกุล
3 23939 ด.ช. ธนาวุธ 
4 23942 ด.ช. กวินทรา สารสืบ
5 23944 ด.ญ. รุงราตรี พรหมมา
6 23945 ด.ช. สรวิศ หลาโน
7 23946 ด.ญ. ทิฆัมพร หลาโน
8 23962 ด.ญ. ปาลิตา ลุงออน
9 23966 ด.ช. จอมฟา บัวคํา
10 23997 ด.ญ. รวิสรา จันทรส
11 24009 ด.ญ. นิชนันท เชอมือ
12 24024 ด.ญ. ณัชชา  ลุงกร
13 24086 ด.ช. พัฒนา ภูเฉลิม
14 24088 ด.ญ. รุจิดา สุดสะอาด
15 24093 ด.ช. พชรดนัย อินทะ
16 24095 ด.ช. สุรพัศ ย่ังยืน
17 24098 ด.ญ. ภคินี เล็กจันทร
18 24116 ด.ช. อินฟาน มะ
19 24136 ด.ญ. ณัฐธิดา กาบใย
20 24203 ด.ญ. นิชาภา นวลไกรสุข
21 24206 ด.ช. ณภัทร ถาวรรุงกิจทวี

จํานวน 21 คน ชาย  คน คน10 หญิง 11

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

เล
ขที่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่
รวม

คาบ

นักเรียน

ขาด

เรียน

หนวย............หนวย............

เดือน เต็ม............. เต็ม..........

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายช่ือนักเรียน  ม.1/2 ปการศึกษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ชื่อพอครู แมครู นายณรงค นุภาพ,น.ส.ชมพูนุช จันตะวงศ,นศ.ระพีพร ติ๊บบรรหาร

(หองเรียนเตรียมทหาร-ตํารวจ)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23925 ด.ญ. รุงธิดา สายเขื่อนสี
2 23930 ด.ญ. กานตทิตา ธิสา
3 23940 ด.ช. กิรติ ตุลาทอง
4 23977 ด.ช. ชินวุฒิ อินตะชมภู
5 23983 ด.ญ. กัลยรัตน  ลุงจาย
6 23984 ด.ช. สิรกฤติ บุญศิริ
7 23990 ด.ช. ธิษณธนชาติ กันทยศ
8 24002 ด.ช. ชยังกูร วงคคม
9 24016 ด.ญ. เกวลิน  เจดีย
10 24017 ด.ญ. นัทชา  เจดีย
11 24052 ด.ช. ธนาคาร รักประชา
12 24056 ด.ญ. ธัญพร รัตนสะอาด
13 24060 ด.ช. กันตณภัทร ก้ันหยั่นทอง
14 24066 ด.ญ. กรชนก สวัสดิ์พรอม
15 24069 ด.ญ. ไอรดา คุณการ
16 24072 ด.ช. ณเดช นีลโสภณ
17 24092 ด.ญ. กฤษณา ทิพยแดง
18 24120 ด.ช. ธนวิทย สมาธิ
19 24126 ด.ช. กิตติพัฒน บริบูรณ
20 24128 ด.ญ. กนกพร ใจเสือ
21 24129 ด.ช. ชวลิต นุชเครือ
22 24212 ด.ญ. สุภาพร ใหมแกว

จํานวน 22 คน ชาย  คน คน11 หญิง 11

เต็ม............. เต็ม..........

หนวย............

เดือน

ชื่อครูผูสอน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เล

ขที่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่

รายช่ือนักเรียน  ม.1/3 ปการศึกษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวมคาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............



23/12/2020

ชื่อพอครู แมครู นางสิริธร อมราภรณพิสุทธิ์,นายณัฐวุฒิ กําปนทอง,นศ.สหภาพ ทะนันไชย

(หองเรียนมาตรฐาน)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23926 ด.ญ. สุปราณี  สุขเกิน

2 23931 ด.ช. ศุภชัย   ลุงทุน

3 23938 ด.ญ. จีราวรรณ  ไชยยศ
4 23941 ด.ญ. ขวัญพร ลุงตา

5 23947 ด.ช. ฟาอี๊ด   ประทาน
6 23949 ด.ญ. นภัสสร
7 23951 ด.ญ. ศัลยา ลุงกร

8 23954 ด.ญ. วสุนันท สุริยะ
9 23957 ด.ญ. ฟอง  ลุงแสง

10 23958 ด.ญ. สุพรรณนารา  แวนทันใจ
11 23959 ด.ช. ฐิตินันท แสงชัย
12 23960 ด.ญ. ณิชา  ลุงอุน

13 23961 ด.ญ. พัชรา  แสนอยู
14 23963 ด.ญ. พิมพวิมล  ไอยะแกว
15 23964 ด.ช. ณัฐชัย  ณ คีรี
16 23965 ด.ญ. รมยธีรา  ตาเฮือง
17 23969 ด.ช. กมลภพ  ตันสุภาลักษณ
18 23971 ด.ญ. โบว ตาคํา
19 23972 ด.ญ. พัชรา ขุนยวม

20 23976 ด.ญ. เออู เซียมลาย
21 23978 ด.ญ. วาโย พาธะขัน
22 23980 ด.ญ. กัญญารัตน ลุงแดง

23 23981 ด.ญ. ศิราวรรณ บวรรัชย
24 23989 ด.ช. ชัย   วงศแสง
25 23991 ด.ญ. รดา  ลุงทุน

26 23993 ด.ญ. ขวัญพร  คําปาน
27 23998 ด.ช. เจนภพ   ลุงออ

28 24004 ด.ช. กรวิทย   ลุงยอด

29 24006 ด.ญ. ดวงเดือน   ลุงหมาย

30 24008 ด.ญ. อริสา  ลุงเฮือง

31 24025 ด.ช. วรชาติ  นอยบุญ

32 24027 ด.ญ. จันฑกานต  นันตา
33 24028 ด.ญ. กชกร วงศตานอย
34 24029 ด.ญ. จามคํา  ลุงกอ

35 24036 ด.ญ. บุษบา เลายาง

36 24038 ด.ญ. พรรัตนา นางอิ่น
37 24055 ด.ญ. วิจิตรา อินทรวิจิตร
38 24059 ด.ช. ภัทรพล ยอดคาํลือ
39 24071 ด.ญ. พลอย สรอยแสง
40 24080 ด.ช. วุฒิภัทร ทองกูล

จํานวน 40 คน ชาย  คน คน11 หญิง 29

หนวย............หนวย............

เดือน เต็ม............. เต็ม..........

เล
ขที่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่
รวม

คาบ

นักเรียน

ขาด

เรียน

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายช่ือนักเรียน  ม.1/4 ปการศึกษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ชื่อพอครู แมครู นางปิยะดา สมคาํ,นางสาวอญัชลา พรหมพจิารณ์,นศ.ปพิชญา เหล่าชยั

(หองเรียนมาตรฐาน)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23934 ด.ช. รัชพล    ศรีนวล
2 23943 ด.ญ. วราพร บุญเรือง
3 23948 ด.ช. ทักษปกรณ รัศมีวงศ
4 23973 ด.ช. รชานนท วังมณี
5 23982 ด.ญ. เพ็ญพิชชา  คุณยศยิ่ง
6 23987 ด.ญ. ภวชล  ศิริวรรณภาอร
7 23996 ด.ญ. เดือน  ลุงซอ
8 24003 ด.ช. อํานวย โซ
9 24007 ด.ช. อภิชาติ ยอดคาํ
10 24011 ด.ญ. นภาพร   แสงเมอืง
11 24013 ด.ช. วีระบุญ   ลุงปาง
12 24014 ด.ช. อนิรุต แยมเจริญ
13 24022 ด.ช. ปวร   ผูประเสริฐ
14 24030 ด.ญ. เพชรดา ศรีวิจิตต
15 24032 ด.ช. ตนกลา มีบุญ
16 24033 ด.ช. ธนกฤต  คํารินทร
17 24039 ด.ช. วัชรินทร สุพุง
18 24040 ด.ญ. พลาวดี จิตรมุง
19 24053 ด.ช. เสฎฐวุฒิ สิงหดี
20 24057 ด.ญ. ชนิตา ขันคํา
21 24058 ด.ช. วีรชาติ สุขจิตร
22 24063 ด.ช. ทักษดนัย แกนเจิง
23 24065 ด.ญ. อุมากร ฟุมเฟย
24 24078 ด.ญ. ชลธิชา ปราบสมรชัย
25 24082 ด.ญ. อรวรรณษา ทองคาํ
26 24085 ด.ญ. สิรินดา ใจหลี
27 24090 ด.ช. วุฒิพร สุวัน
28 24091 ด.ช. โกติ๊ก
29 24100 ด.ญ. พัชรา มงคลคณุทวี
30 24103 ด.ญ. วรรณวิสา วาณิชประดิษฐ
31 24104 ด.ช. เมริท ประกอบไวทยกิจ
32 24110 ด.ช. เอกชัย แซปง
33 24114 ด.ญ. สุกัญญา รักษาแดน
34 24115 ด.ญ. สุภาภร รักษาแดน
35 24117 ด.ช. ภาณุวัฒน ชุติวัฒนพันธ
36 24119 ด.ช. อนันตสิทธ์ิ อิ้ววังโส
37 24127 ด.ญ. กุลนัดดา คําวงศษา
38 24134 ด.ช. ปราชญปฎล ทนันชัย

จํานวน 38 คน ชาย  คน คน21 หญิง 17

เต็ม............. เต็ม..........

เล
ขที่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาด

เรียน

หนวย............หนวย............

เดือน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายช่ือนักเรียน  ม.1/5 ปการศึกษา 2563



23/12/2020

ชื่อพอครู แมครู นายวรพงษ ทองเลิศ, นางกรภัทร สมบัติโพธิกุล
(หองเรียนมาตรฐาน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 24018 ด.ช. เอกพล  หยง
2 24041 ด.ช. นิกร แซโซง
3 24043 ด.ช. สันติ ลุงตา
4 24054 ด.ช. ศุภชัย ฤทธ์ิเทวา
5 24062 ด.ญ. ฟลดาว สุลง
6 24067 ด.ญ. วิลาสินี เตจะบุตร
7 24073 ด.ช. ศุภกร วรนุช
8 24075 ด.ญ. ณัฐณิชา คํามา
9 24079 ด.ญ. ชัญญานุช แสงวิไล
10 24081 ด.ญ. ทิวาพร กองอินทร
11 24083 ด.ช. ดนัยณัฐ กลิ่นสน
12 24084 ด.ญ. สุมิตตา บุญศักดิ์
13 24087 ด.ช. ธนพงศพันธ ศรีสุวรรณ
14 24094 ด.ช. ชนะ
15 24096 ด.ญ. ธนพร เปงคณะ
16 24097 ด.ญ. พรทิพย ใจเที่ยง
17 24099 ด.ญ. ศรุตา ชูกาว
18 24111 ด.ช. ชัชวาล ปลาพิทักษ
19 24113 ด.ช. กิติพศ ธํารงวิมาน
20 24123 ด.ญ. ชนรดี สิทธิศักดิ์
21 24132 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถาวรพงษทิพย
22 24196 ด.ช. ไกเนทร มูลเทพ
23 24224 ด.ช. ฐากร ปงยศ

จํานวน 23 คน ชาย  คน คน

เต็ม............. เต็ม..........

13 หญิง 10

เล
ขที่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่

รายช่ือนักเรียน  ม.1/6 ปการศึกษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............หนวย............

เดือน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย


