
23/12/2020

นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี,นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ
(พิเศษวิทยาศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23278 ด.ช. รัชชานนท เกงกาจ
2 23280 ด.ญ. รินรดี ปูเรือน
3 23282 ด.ญ. ธนวดี สมาธิ
4 23289 ด.ญ. นันทนภัส บุญแสน
5 23303 ด.ช. ปฏิภาณ ปญญา
6 23306 ด.ช. ชานุวัฒน จอมแปง
7 23318 ด.ช. อมรินทร บุญยะมหา
8 23323 ด.ช. จตุพนธ ใจดี
9 23328 ด.ญ. พิมพชนก จันทรเพ็ญ
10 23352 ด.ช. วรพล เทียนหลอ
11 23355 ด.ญ. ธิติยา นอยคูณ
12 23359 ด.ช. ภีมพศ ปญญาคม
13 23360 ด.ช. วรชัย เทียนหลอ
14 23362 ด.ช. ธีรภัทร รักพงษ
15 23363 ด.ญ. ไอริน บรรเลงเสนาะ
16 23367 ด.ช. วีรัชชยั โชคเมธากุล
17 23369 ด.ช. สิรภพ บุญศิริ
18 23372 ด.ช. ศุภวิชญ เจริญเดช
19 23373 ด.ช. เกษมศิษฐ พิทยาพิมาณปทุม
20 23375 ด.ญ. พรไพลิน สุวรรณศร
21 23381 ด.ญ. พัชรพร พาสุรยิันต
22 23384 ด.ญ. แสงจันทร กอนเจิง
23 23414 ด.ช. ณัฐภัทร คอทอง
24 23415 ด.ช. ศุภวิชญ กรุณาหลาย
25 23418 ด.ญ. รัตนาพร คัมภีระ
26 23419 ด.ญ. สุพิชชา เมฆเจริญ
27 23420 ด.ญ. สิรรัิตน ภักดี
28 23421 ด.ญ. ภาคิณี เข็มตน
29 23422 ด.ญ. กรวรรณ สิงหบัว
30 23426 ด.ช. ธีรภัทร สิงหทอง
31 23429 ด.ช. วิโรจน งัวผะ
32 23443 ด.ช. ธนัช โพธิ์หอม
33 23459 ด.ช. วรปรัชญ คําปน
34 23481 ด.ญ. อุไรวรรณ ฝนเมฆ
35 23547 ด.ช. สิรวิชญ หยาดแกว
36 23816 ด.ญ. พิชญา วงษอนันต

จํานวน 36 คน ชาย  คน คน20 หญิง 16

รวมคาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............หนวย............

เดือน เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
สัปดาหที่

เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบท่ี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ช่ือพอครู แมครู
รายชื่อนักเรียน  ม.3/1 ปการศึกษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวสุมาลี ศรีจันทรพรม,นายคณณัฏฐ นิธิณัฐนนท
ปการศึกษา 2563

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23273 ด.ช. ลวิตร ปนแกว
2 23275 ด.ช. วรากร ถาดไธสง
3 23286 ด.ญ. อรุณี จองแกว
4 23290 ด.ญ. อุไรวรรณ แซเฉิง
5 23291 ด.ญ. เปยง ลุงวี
6 23292 ด.ญ. พังพวย ลุงจิ่ง
7 23299 ด.ญ. กัลยา จองคํา
8 23302 ด.ช. ภูวดล บุญทา
9 23304 ด.ญ. ศศิธร คําแล
10 23307 ด.ช. สุรเดช นันตะสาร
11 23340 ด.ช. บุพกร ขมอาวุธ
12 23341 ด.ญ. คําสรอย นรากร
13 23344 ด.ช. สายฝน ทอน
14 23345 ด.ช. ออง ลุงคํา
15 23353 ด.ช. ชัยชนะ คุณรัตน
16 23354 ด.ช. ณัฎฐชัย ทิพยจักร
17 23356 ด.ญ. กนกพร ศรีจอม
18 23357 ด.ญ. มนธิตา เลิศวชิรกาญกุล
19 23365 ด.ช. ศุภกร ปยภัคสกุล
20 23376 ด.ช. ชลธี ศรีมืด
21 23377 ด.ญ. ชลธิชา เพียงชัยภูมิ
22 23380 ด.ช. ปยพัฒน ไมตรญีาติ
23 23383 ด.ญ. ขวัญใหม เรงิไม
24 23385 ด.ช. สมพร บุญทอง
25 23416 ด.ญ. พิชญธิดา บุญเปง
26 23427 ด.ช. นิธิกร เขียนนอก
27 23430 ด.ช. ณันธกร ยอดยา
28 23433 ด.ญ. นรินทรา สันนิธิรัตน
29 23561 ด.ญ. อัญญณา ภูติวธูสิริ
30 23575 ด.ช. กิติญาดา เจริญวงศ
31 23577 ด.ญ. พิชญภัทร สูงสวุรรณ

จํานวน 31 คน ชาย  คน คน16 หญิง 15

เต็ม..........เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
สัปดาหที่

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบท่ี

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาด

เรียน

หนวย............หนวย............

เดือน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.3/2



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวกฤษณา พิมพศรี,นายพิเชษฐ ฟองมณี,นศ.จีรณา พิมานพรหม

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23279 ด.ญ. นิชดา เชอมือ
2 23283 ด.ญ. จิตรานุช ใหมดี
3 23288 ด.ญ. วิภาดา พงไพรขุนเขา
4 23295 ด.ญ. วรนุช อาซอง
5 23296 ด.ช. ธิติพล หมื่อเตะ
6 23305 ด.ญ. อัญชลี แซแหยน
7 23314 ด.ญ. ณัฐวรรณ ปญญาอาจ
8 23315 ด.ช. สายคํา ปญญา
9 23317 ด.ญ. กชกร โชคชัย
10 23320 ด.ญ. หนู มูล่ิง
11 23326 ด.ช. วันชัย ลุงตี้
12 23330 ด.ญ. ฉัตรกมล ใจงาม
13 23351 ด.ญ. ฐิติวรดา ผัดศรี
14 23358 ด.ญ. จิราพร ออนศรี
15 23361 ด.ญ. ปภาวรินทร ยะจา
16 23364 ด.ช. ณัฐกร ภาชนะ
17 23366 ด.ญ. บังอร นายตอ
18 23368 ด.ช. ธนกร ประเสริฐ
19 23371 ด.ช. ธีรภัทร ยืนยง
20 23374 ด.ช. ธีระเมธ คําพิสัย
21 23378 ด.ช. ธีรภัทร ฉือจะผะ
22 23379 ด.ช. ปรัตถกร พระสวาง
23 23417 ด.ญ. ธัญกมล รุงกาลเศรณี
24 23424 ด.ช. ธีรภัทร หลาจู
25 23425 ด.ช. ศักดา ชวยเจริญ
26 23435 ด.ญ. วรางคณา คําภูษา
27 23548 ด.ช. กษิเดช อินทรแกว
28 23838 ด.ช. สันติสุข คงตระกูล
29 23854 ด.ญ. ณัฐวดี เกตุยอย
30 23882 ด.ญ. แกวลดา บางทราย
31 24109 ด.ช. ปวเรศว วิรัช
32 24137 ด.ช. กฤษณพสุ ไชยแวน

จํานวน 32 คน ชาย  คน คน15 หญิง 17

รวมคาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............หนวย............

เดือน

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เต็ม............. เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบท่ี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.3/3 ปการศึกษา 2563



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสุขฤทยั เมืองลือ,นางวารุณี ศรีงามเจริญสกลุ,นศ.อนุชา นาํปี

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23052 ด.ช. รชต ชาลีวรรณ
2 23274 ด.ช. พฤฒ จิรานุรักษ
3 23276 ด.ญ. สิรลัิกษณ บุญจันทึก
4 23277 ด.ช. เมธี ปุดทะราช
5 23285 ด.ญ. ปยะรัตน ศรีสมบัติ
6 23294 ด.ญ. อนุกา ลุงทอ
7 23298 ด.ญ. ธัญชนก หอมแกนจันทร
8 23300 ด.ช. วุฒิชัย หมื่นแกว
9 23301 ด.ญ. อนัญลักษณ -
10 23322 ด.ช. จิรัฐ ผึ้งปา
11 23331 ด.ญ. รัศมี เลายาง
12 23334 ด.ญ. ภัคจิรา ลุงหลู
13 23343 ด.ช. นครนิทร ปองพาณิชพัฒนา
14 23350 ด.ญ. เสาวนีย ลุงออ
15 23386 ด.ญ. ประกายแกว กองราช
16 23394 ด.ญ. ปลายฟา รัตนแสง
17 23399 ด.ช. ณัฐิวุฒิ กันธา
18 23400 ด.ช. ชวัลวิทย ศิรสิกุลซง
19 23405 ด.ช. ทัศณภูมิ มาสุเกตุ
20 23406 ด.ช. อนุวรรต สกุลงาม
21 23438 ด.ช. พชรพล เจนสมุทร
22 23441 ด.ช. กฤษณะ กิจสุรัตน
23 23444 ด.ช. ภ.ภุมเรศ ปนนาง
24 23445 ด.ช. ธนวัฒน วังเสวย
25 23450 ด.ญ. เตชินี ใจสุภา
26 23552 ด.ช. คณาธิป ศรีสวัสดิ์
27 23573 ด.ช. ศรกลา สิทธิดิสัยรักษ
28 23590 ด.ญ. พิมพชนก สุริยา
29 23860 ด.ช. มงคล ลิ่มอรุณ

30 23880 ด.ช. อาฉา จูเปาะ

31 23915 ด.ช. ญาณโรจน เที่ยงวัน

32 23922 ด.ช. พัฒนพงษ พิจารย

จํานวน 32 คน ชาย  คน คน20 หญิง 12

หนวย............หนวย............

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

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่
รวม

คาบ

นักเรียน

ขาด

เรียน

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบท่ี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.3/4 ปการศึกษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางนนัทมาศ เจริญชยัชนะ,นางปวริศา วรรณมะกอก,นศ.โสภิตา ผาทอง

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23297 ด.ญ. กรรณิกา ปญญา
2 23316 ด.ญ. ฐาปนี ชินะใจ
3 23319 ด.ญ. บวรลักษณ ดวงแกว
4 23327 ด.ญ. ฬุริตา เสมพิพัฒน
5 23339 ด.ช. เกียรติภูมิ เจยุรัตน
6 23346 ด.ช. ทรงพล บุญเปง
7 23349 ด.ญ. ธิชาญา หลินจะ
8 23396 ด.ช. พีรพัฒน เซงจาว
9 23397 ด.ญ. อริสรา ทองคํา
10 23398 ด.ช. ธีวินท ทับทิมทอง
11 23401 ด.ญ. สุพรรษา ศิรชิัยตัน
12 23402 ด.ช. บุญญฤทธิ์ หมายสุข
13 23409 ด.ช. ฐากร สทิธิแกว
14 23411 ด.ญ. พิมพวลัญช วงษนรัตน
15 23412 ด.ช. อนุรักษ ธานิกา
16 23413 ด.ญ. นพรัตน จันตะกอง
17 23437 ด.ญ. รัษฎาภรณ ทองคํา
18 23442 ด.ช. วันชนะ แซลี้
19 23448 ด.ญ. สุชัญญา โปงอวน
20 23449 ด.ญ. พิมพนารา อิ้ววังโส
21 23453 ด.ช. ศุภวัฒน ขานเกตุ
22 23546 ด.ช. นครนิทร วิสัยวัฒนา
23 23587 ด.ช. ณัฐพัชร พึ่งบุญ
24 23847 ด.ญ. ศิรลัิกษณ ชัยมงคล
25 23892 ด.ญ. ศิรขิวัญ แซเกา

26 24108 ด.ช. ปญญากร สายสุยา
27 24124 ด.ช. ขวัญดนัย ไตรทศเวท
28 24220 ด.ช. วีระยุทธ ผิวนวน

จํานวน 28 คน ชาย  คน คน14 หญิง 14

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาด

เรียน

หนวย............หนวย............

เดือน เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
สัปดาหที่

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบท่ี

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.3/5 ปการศึกษา 2563



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวสายพิณ ถาวร,นายศักดา ไวอัมภา,นศ.พรทพิา ใจยา

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23311 ด.ช. สรลั คําแหลง
2 23312 ด.ช. ภานุวัฒน ลงุวิชะ
3 23313 ด.ช. เรืองไชย คําพูน
4 23324 ด.ช. คเณศวร หมื่นแดง
5 23325 ด.ช. ณัฐวัชช ใจมูลวงศ
6 23342 ด.ช. นพดล ผิว
7 23387 ด.ญ. ธิดาพร เกตุสุริวงษ
8 23388 ด.ญ. มณีฉาย บุญเรอืง
9 23389 ด.ช. วรานนท พรหมศิริสมบัติ
10 23395 ด.ญ. ศตพร สุรนิทร
11 23408 ด.ช. ศักดิ์สิทธ์ิ เซงจาว
12 23440 ด.ช. ธนิตกุล อินคํา
13 23446 ด.ช. ปณธร จันทรแดง
14 23447 ด.ช. วรพจน ศุภกิตติพงษ
15 23451 ด.ช. อําพล พิพัฒศักดากุล
16 23452 ด.ญ. สุภาภัททร สอนนนฐี
17 23456 ด.ช. พงศเทพ พลพิทัศน
18 23458 ด.ญ. พิมพตะวัน วิชรัตน
19 23541 ด.ญ. ธัญพิมล ไพรสวัสดิ์วงศ
20 23566 ด.ช. ภัคพล ไชยเมือง
21 23789 ด.ช. อภิเดช วงคไฝ
22 23821 ด.ช. ธนพนธ สุทธิแสน
23 24061 ด.ญ. พิงกพร ติยะ
24 24076 ด.ญ. รัชเนตร ตายบุญ
25 24118 ด.ช. ธนภพ ทองอินทร
26 24198 ด.ญ. ภัทรวดี ฉิมเชื้อ
27 24207 ด.ญ. อิง ลุงหลู
28 24213 ด.ช. บัณฑิต วงศคําบาล

จํานวน 28 คน ชาย  คน คน18 หญิง 10

เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบท่ี

รวม

คาบ

นกัเรียน

ขาด

เรยีน

หนวย............หนวย............

เดือน เต็ม.............

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.3/6 ปการศึกษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่


