
23/12/2020

นางสาวจีรวรรณ จินาฟู

(พิเศษวิทยาศาสตร)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22932 นาย ศิรวิทย อุปนโน
2 22936 นาย อัครวัฒน แกววงคเวียน
3 22951 น.ส. วิชญา วงษอุย
4 22983 น.ส. ศศิธร อภิจรัสโรจน
5 22984 น.ส. ณัฐดิา ยศยิ่ง
6 22986 น.ส. สุพรรณา กิตติโสธร
7 22987 นาย ฐิตินันท บุญยะมหา
8 22988 น.ส. ณิชา ชัยปญญา
9 22992 นาย กันตภณ งามเขียว
10 23030 น.ส. สุชาดา เต็งศิริ
11 23083 นาย วีริศ เชื้อเจ็ดตน
12 23090 นาย กวีรพัฒน สินธุมัด
13 23092 น.ส. สิริจรรยา ไชยชนะ
14 23094 นาย ภูริพัฒน  วงษแกวจันทร
15 23095 น.ส. กัญชพร กันยะตอย
16 23100 น.ส. เมธาวี เพ็งพงศา
17 23101 น.ส. รุจิรา คําผิวมา
18 23102 นาย อภิวิชย ปญญาตุย
19 23103 นาย คุณานนต เกาทัณฑ
20 23202 นาย ศุภกร รอบรู 
21 23967 นาย คุณานนต คุณยศยิ่ง
22 23985 น.ส. ภัทรวรินทร  เวียงนาค
23 23988 น.ส. วาสนา บุญมาศ
24 24020 น.ส. อัมพร คําดี

จํานวน 24 คน ชาย  คน คน11 หญิง 13

รวมคาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............หนวย............
เดือน เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่
เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ช่ือพอครู แมครู

รายช่ือนกัเรียน  ม.4/1 ปการศกึษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวณัฐชมนต สุขษาเกษ,นายจักรพันธุ คุณา,นศ.ศิริชัย กอนทอง

ปการศกึษา 2563 (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22931 นาย เดวิด ไชยรัตน
2 22933 น.ส. สิริพร แข็งแรง
3 22934 น.ส. ณัฐมน ปญญาเทือก
4 22938 น.ส. โสภัคพร ธุระ
5 22944 น.ส. มลธิชา คําสรอย
6 22945 น.ส. สุกี้
7 22948 น.ส. ณัฐวิภา เซนไล
8 22960 นาย ธณาพัฒน จํารงค
9 22979 น.ส. ฐิติวัลย ลุงติ
10 23005 น.ส. ปรีญานุช บัวตอง
11 23033 นาย กฤษกร คนสนิท
12 23035 น.ส. จิราภรณ สวัสดิ์พรอม
13 23044 น.ส. สิรินาถ เลายาง
14 23045 น.ส. วิชุดา เซงจาว
15 23067 น.ส. ณัฐธิดา เชตะโพธิ์
16 23075 น.ส. นารีรัตน ชางสม
17 23108 น.ส. กาญนกมนต ซาลี้แสน
18 23113 น.ส. กุลกันยา เลายาง
19 23119 น.ส. กัญญาพัชร จินะใจ
20 23120 นาย ธรินกรณ แซโซง
21 23121 น.ส. ลักษิกา จักษุตน
22 23131 นาย จักริน แปนขํา
23 23139 นาย ณัฐภัทร ใจบุญ
24 23200 น.ส. ชนิดา ชัยมา
25 23348 นาย สุรนันท พิพาพรรณ
26 23835 น.ส. ลวิตรา กลิ่นรัตน
27 23924 น.ส. แพรวา  ดิ๊ขอ
28 23933 น.ส. สิริกร  พงศกรไกรเดช
29 23968 น.ส. โยษิตา  จาพา
30 23975 น.ส. ศศิธร โพธิยานนท
31 23979 น.ส. ยุพาพร  จะเตาะ
32 23992 น.ส. จิตตราภรณ โรจนสายชล
33 24149 นาย ณัฐชนนท ผาสุข
34 24150 น.ส. เพ่ือฟา คณะปญญา
35 24170 น.ส. วริศรา ทะมองชัย
36 24186 น.ส. วรัญญา สีลาเม

จํานวน 36 คน ชาย  คน คน8 หญิง 28

หนวย............ หนวย............

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่ รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

รายช่ือนกัเรียน  ม.4/2

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางบงกช บุญยิ่ง,นายจีรานุวัฒน วงศทิพย

(วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22925 นาย ณัฐพล อุดมศรี
2 22939 นาย อภินันท  ตองใจ 
3 22967 นาย อนุรกัษ จิ๋วจู
4 23009 น.ส. พรรณภัทธ พิชัยธรรม
5 23012 น.ส. อัจสรา พันธุ
6 23020 นาย นิธิวัชญ หิรัญ
7 23042 น.ส. มัทลิษา ขินเอ
8 23070 น.ส. วริศรา สรรพกรพิเศษ
9 23088 นาย ทินกฤต ยอดสุขศิริ
10 23098 นาย จิรสิน โภชนา
11 23125 น.ส. สุดารัตน ปนตา
12 23272 น.ส. อะหมี่ จางจา
13 23843 น.ส. อาทิตยา จักรแกว
14 23844 น.ส. มิ่งขวัญเนตรกิรัมย
15 23956 นาย ทักษดนัย ปญญาใหญ
16 24001 นาย ญาณวุธ วันคํา
17 24045 นาย สราวุธ วงษนฤมิตร
18 24138 น.ส. สุภัสสรา ทรัพยพิไล
19 24140 น.ส. ชลธิชา เพ็งโคตร
20 24142 น.ส. เยาวพา หนอแกว
21 24147 นาย ณัฐวัฒน คิดเลิศล้ํา
22 24153 น.ส. อรวรา สิงหคํา
23 24154 นาย บุญยืน เเซยาง
24 24155 น.ส. พิชญสินี เลสัก
25 24156 นาย พัฒนากร ใจ แกว 
26 24163 น.ส. ปฏิณญา คําประวัติ
27 24166 น.ส. จิตรกัญญา บัณฑิตมหาศาล
28 24168 นาย ภูมิฐานนท เลิศสุภัทรภักดี
29 24178 นาย เบญจศรายุทธ นอยอุบล
30 24184 น.ส. วีนัส เอ่ียมสอาด
31 24191 น.ส. นัฐชานันท พรมตัน
32 24192 น.ส. กันติชา เกิดสี
33 24195 นาย ธนภัทร ไชยเลิศ
34 24197 นาย ฤทธา กองบัณฑิต
35 24204 นาย พิทักษพงษ ครองบุญ
36 24215 น.ส. ภัคจิรา ศรีกลัด
37 24216 นาย ศิวกร การินทร
38 24219 น.ส. อารีรัตน ชมภู 

จํานวน 38 คน ชาย  คน คน18 หญิง 20

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.4/3 ปการศกึษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางบุญทิวา ธรรมโม

(คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 23011 นาย นอด จุมเมือง

2 23038 น.ส. เพชรลดา ทินโชติโภคิน

3 23093 นาย วัชรพงษ เกิดไกล

4 23099 นาย จิรวัฒน บุญสอาด

5 23126 นาย ปานรวิช ทิพยคํา

6 24050 นาย กันตพงศ บัวสอน

7 24143 น.ส. สุพรรษา หลาจู

8 24144 นาย ธนโชติ ตะสู

9 24145 น.ส. ธันยชนก บัวหริ่ม

10 24152 นาย โชคชัย เบกา

11 24157 นาย ณัฐวุฒิ ใจชื่น

12 24165 น.ส. ธันยชนก ศักดิ์วรางกุล

13 24182 น.ส. จันทกานต สีมุง

14 24187 น.ส. กานตรวี วิวัฒนวิทยา

15 24218 น.ส. เอมวิกา คําอินตา

จํานวน 15 คน ชาย  คน คน8 หญิง 7

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.4/4 ปการศกึษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางฤทัยทิพย  มานะกิจ

ปการศกึษา 2563 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22969 น.ส. ณัฎฐธิดา สุนันตา

2 23046 นาย ภัทรดนัย ลีโภชนะชัย

3 23124 น.ส. วาสนา  จันตะ

4 23166 นาย ภูริวัฒน เหมยบัว

5 23205 นาย พิทวัส แซโซง

6 23950 น.ส. วลัยรัชช มูลเมือง

7 23953 น.ส. มิ่งกมล กันทะ

8 24005 น.ส. ธิดารัตน ตั๋นวงค

9 24015 น.ส. อาอีซะห ทองจํารูญ

10 24023 น.ส. อามรรัตน ศรีวิชัย
11 24047 นาย ธีรพงศ คําดวง
12 24139 น.ส. ลลิตา ลาดดี

13 24151 น.ส. พัชริดา บุญเพิ่มพูล

14 24161 น.ส. พรรณปพร จิตรมุง

15 24174 น.ส. อรกมล ปรมสุข

16 24177 นาย มีบุญ กวยทองเปลว

17 24185 นาย พรพรหมณ พุกะนัดด

18 24200 น.ส. อัณณชญา กองสุข

จํานวน 18 คน ชาย  คน คน6 หญิง 12

หนวย............ หนวย............

เดือน เต็ม.............

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.4/5

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางละมัยพร สิริบรรสพ
ปการศกึษา 2563 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22935 น.ส. กนกวรรณ หมื่นสุ
2 22953 นาย ออย  ภูเขียว
3 23055 น.ส. อภิชญา ฉิมพล
4 23118 น.ส. วชิรญาณ วงคกรณ
5 23138 นาย พงษพิทักษ ประภาทรัพยศิริ

6 23937 น.ส. เอ้ืองทิพย แสงหลา
7 24141 น.ส. สุพรรณี น้ําสาละวิน
8 24148 น.ส. อภิวรรณ ยี่ภิญโญ
9 24159 น.ส. ศิริพร ลุงออง
10 24164 นาย ศิขรินทร ตอบุญ

11 24193 น.ส. ณัฐฐณิฌา ดวงวรรณา

12 24222 น.ส. โยษิตา วีระชาญ

13 24223 น.ส. สิรินญา สุนทรจามร

จํานวน 13 คน ชาย  คน คน

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

3 หญิง 10

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

เต็ม.............

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

รายวิชา ชื่อครูผูสอน

รายชื่อนักเรียน  ม.4/6
เวลาเรียน / คะแนน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสุธาสินี ชัยคําหลา,น.ส.ภัทรพรรณ พงษตระกูล

(ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22927 น.ส. ชุติกาญจน คงโต
2 22928 น.ส. นลินี กลับดี
3 22929 น.ส. สุวนันท รัตนะ
4 22930 น.ส. ศรุตา นายมล
5 22946 น.ส. วิยี   
6 22954 นาย ธนชัย คําพูน
7 22956 น.ส. กันติยา เลเสาะ
8 23001 น.ส. ณพวรรณ ภูมิธรรม
9 23008 น.ส. ณฐมน จินดาธนภาคิน
10 23021 น.ส. วรรณภา แซลอ
11 23032 น.ส. ปภาดา อนันตปติชัย
12 23064 น.ส. จิราภา คําแดง
13 23074 น.ส. นันทิตา ปลาพิทักษ
14 23076 น.ส. ญาณีนุช ปลาพิทักษ
15 23112 น.ส. พิมพา นาใส
16 23117 น.ส. ปาริฉัตร จะดี
17 23122 นาย อภิรักษ อินตะ
18 23128 น.ส. จิรนันท สุกิน
19 23170 น.ส. อภิชญา ทรายสะอาด
20 23223 น.ส. ธิพูน ซางจี
21 23226 น.ส. หทัยรัตน เกิดทิม
22 23557 น.ส. วิมลพรรณ เทพวงศ
23 23846 น.ส. วาสนา พอกะ
24 23932 น.ส. ปนัดดา  ไชยกอง
25 23935 น.ส. จุฑามาศ  บรรทรงกิจ
26 23936 น.ส. จุฬาพิชญ  สมทอง
27 23995 นาย ณัฐพงษ พรหมใจ
28 23999 น.ส. จุฑารัตน บางกูล
29 24021 นาย จะทอ เปยผะ
30 24031 น.ส. สุพิชฌาย กันดอก
31 24044 น.ส. ลานนา ใจสูง
32 24146 นาย กิตติพงศ แซลี
33 24158 น.ส. นิมิตพร บัญญัติฤทธิ์
34 24160 น.ส. จินดา ชีวิตกาล
35 24167 น.ส. ญาณัฐฉรา อนุกูล
36 24169 นาย ภัสสวิตต ทวีวิวัฒน
37 24171 น.ส. แสงหอม หนั่นตา
38 24180 น.ส. ชนิภรณ เจริญผล
39 24181 น.ส. ฌิชมน ตรีเนตรภิบาล
40 24189 น.ส. ดารารัตน ใจมา
41 24194 น.ส. สุพรรณษา พวงเพชร
42 24199 น.ส. ณัฏฐชุดา พงษมณี
43 24217 น.ส. ไผหวาน ลุงจาย

จํานวน 43 คน ชาย  คน คน

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............

6 หญิง 37

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่
เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

หนวย............

เดือน เต็ม.............

          โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.4/7 ปการศกึษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางทัศนีย ชวงโชติ,นศ.ธนวรรณ คณานุรักษ
(ศิลปะ - ดนตรี - กีฬา)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22629 นาย ฟาประทาน จันทรแกว
2 22926 นาย สน สิทธิ
3 22943 นาย พงศพันธ ทพิยรัตน
4 22949 นาย วสุวัฒน เอกเสถียรสมบัติ

5 22950 นาย วรภพ ลุงเมือง
6 23002 นาย ธัญธร กองสัจธรรม
7 23063 นาย ญาณภัทร โพแจม
8 23110 นาย การะรัณ ปญญาสุข
9 23134 นาย ปุณณัตถ คําแท
10 23172 นาย กิตตินันท ปยทัศน
11 23382 นาย ณัฐวุฒิ สารพัตร
12 23484 นาย สรวิชญ ไชยวงค
13 23955 นาย ภานุพงศ หัดธง
14 23994 นาย ธนภัทร อุตตภิระ
15 24034 นาย ธีรวัจน ชัยกุย
16 24035 นาย พงศธร ศรีลาวงศ
17 24037 นาย บูรพา ทากสุวรรณ
18 24042 นาย นัสทวัฒน ปแกว
19 24048 นาย วชิรวิชญ แกวประเสรฐิ
20 24172 นาย พิพิธ เปยสวน
21 24173 น.ส. มณฑนา ลิมาจิรากร
22 24175 นาย บุญเขต คําลือ
23 24190 นาย ฟาตาห มันโซ

จํานวน 23 คน ชาย  คน คน

ชื่อครูผูสอน

หนวย............ หนวย............

เต็ม............. เต็ม..........

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

         โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.4/8 ปการศกึษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

22 หญิง 1

เล
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ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่
เดือน


