
23/12/2020

นางสาวสุดารัตน  ลายคํา

(พิเศษวิทยาศาสตร)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22662 น.ส. แกว ลุงกะ
2 22695 น.ส. สุธาสินี โชคนทีสกุล
3 22704 น.ส. เชียงลี ทิว
4 22725 น.ส. เพ็ญพร ปะสี
5 22726 น.ส. พิมชนก กองแกว
6 22729 น.ส. ภัสรานันท จิตตะ
7 22756 นาย ธีรภัทร กันทอง
8 22764 นาย คันธารัตน คันธรักษา
9 22780 น.ส. กรพิมพ สันนิธิรัตน

10 23580 น.ส. ธิชา ลุงมนต
11 23605 น.ส. ณี แซเลา
12 23621 น.ส. ศิริลักษณ คํานวณ
13 23668 น.ส. กานตทิตา อ่ินคาํ
14 23779 น.ส. นิรินธนา ยากรณ
15 23780 น.ส. พรญาณี วัฒนปฏิภาณ
16 23786 น.ส. ภาพฟา แกวบัวดี
17 23793 น.ส. ณัฏฐณิชา ทะมองชัย

18 23795 นาย วรวุฒิ ดวงวงค
19 23804 นาย ภูวดล ดะหลัน
20 23805 นาย ดุษฎี แกวกอง
21 23823 นาย อภิชาติ วงคจันทร
22 23831 นาย ธัชพล พลอยวิเศษกุล
23 23834 นาย ชาญวิทย อูตะเภา
24 23836 นาย ธนธัส แสงสีแกว
25 23839 น.ส. พณดา คงดี
26 23874 น.ส. สิริประภา ล่ํางาม
27 23883 นาย พิสิษฐ ถาใจยา
28 23890 นาย กัณฑพงษ ซื่อสัตย
29 24162 นาย ธนเสฏฐ จรูญรุงเรือง

จํานวน 29 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ช่ือพอครู แมครู

รายช่ือนกัเรียน  ม.5/1 ปการศกึษา 2563
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่
เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวมคาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

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

12 หญิง 17



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวณัฐกานต จอมขันเงิน,นางภวรัญชน อินัง

ปการศกึษา 2563 (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22621 น.ส. ณัฐธิดา โมงจันทร

2 22680 นาย สุทธิพันธ อักษรพันธ
3 22684 น.ส. พิชญา ปานศรีแกว

4 22689 น.ส. ศิริลักษณ กาบใบ
5 22694 น.ส. ปภัชญา คันธรส
6 22700 น.ส. ไอยลดา อุนศรี
7 22709 น.ส. วณิชชา สายชลพิศาล
8 22730 น.ส. อรัญญา อดิเรก
9 22740 น.ส. ภัทรานิษฐ สมาธิ
10 22742 น.ส. กัญญาพัชร เพ็งสุก
11 22750 น.ส. นภัสสร เกิดทิม
12 22752 น.ส. ญาดา เชาวนชวานิส

13 22754 น.ส. ปาริชาต เขียวเพ็ช
14 22757 น.ส. สรอยทอง ลุงสา
15 22767 น.ส. คัมภีรดา แกงเขียว

16 22768 น.ส. พรพรรณ บุญมี
17 22769 น.ส. สุพิชชา ใจคํา

18 22771 น.ส. เขมัสศิริ ปญโญแสง
19 22775 น.ส. สุกัญญา สุริยงค

20 22778 นาย สุขสันต คํายา

21 22870 นาย พสุกานต เครือศรี
22 23474 น.ส. นฤมล พรทวีวงศ

23 23490 นาย ณัฐชนน ทาวนันท
24 23631 น.ส. กิติยา จันทรา
25 23644 น.ส. จุฑามาศ พรานไพร
26 23782 น.ส. อรญา นอยสกุล
27 23784 น.ส. ญาณิศา สงกลแกววรกิจ

28 23796 น.ส. กาญจนา เกริกไพรี
29 23814 น.ส. จิรัชญา สมใจ
30 23825 น.ส. รัตนาวดี เรือนปวน
31 23829 น.ส. ชัญญา จุยพิทักษ
32 23833 น.ส. วันวิสา บงกชผองอําไพ

33 24176 น.ส. พัทธธีรา ธรรมชอบ

จํานวน 33 คน ชาย  คน คน

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายช่ือนกัเรียน  ม.5/2

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่

4 หญิง 29



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี,นางสาวพิชญา พันธโพธิ์คา

(วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22444 น.ส. ศิริพร เงินดี

2 22445 น.ส. ณัฐพร เงินดี

3 22634 นาย ชนน อินทนนรังษี

4 22669 น.ส. ธัญชนก ลุงเฮือน
5 22697 นาย ปกาสิต พงศาสัตย
6 22746 นาย ธีรวัฒน ไชยถา
7 22781 น.ส. เนตรนภา ใจมา
8 23329 น.ส. ศุภาพิชญ ผลงาม
9 23597 น.ส. กุลธิดา มีวน
10 23615 น.ส. จารวี อาภรณสกุลไพร

11 23626 นาย อิทธิกร สายเดช
12 23640 น.ส. แพรพิมาศ เจริญชูเกียรติ
13 23647 น.ส. ณวสา จันทวงค

14 23783 น.ส. นันทนิยา สังสดี
15 23812 น.ส. ณัฐภัทร ธรรมโลกา
16 23813 นาย เบญจพล นาบุญ

17 23832 น.ส. รัตนา คารมศิลปชาญชัย

18 23845 น.ส. นีราวรรณ สายฟา
19 23851 นาย อชิรวิทย สังขวรรณะ
20 23856 น.ส. ธันยมัย ชัยรัตน

21 23862 น.ส. นิชา ธิปน
22 23864 น.ส. สริดา สมหลา
23 23871 น.ส. นันทนภัส ปญญาดี
24 23879 น.ส. ใหม คิอินธี
25 23896 น.ส. ศศิพิมพ สางคํา
26 23911 น.ส. จิรวรรณ คําเขียว

จํานวน 26 คน ชาย  คน คน

รายชื่อนักเรียน  ม.5/3 ปการศกึษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ชื่อครูผูสอน

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน เต็ม.............

6 หญิง 20



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางกฤษณา บุญหลอ,นางสิริรัฐ รัชรินทร

(คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22613 น.ส. จตุพร คํามูล

2 22622 นาย วีระยุทธ รหัทศุภรงค

3 22627 น.ส. นิตยา ลุงตา

4 22635 นาย อาเล ปญญา

5 22645 น.ส. วิชญาดา สารคํา

6 22646 น.ส. อาทิตยา มั่นงิ้วงาม

7 22649 นาย วัชรากร เตจะสุ

8 22658 น.ส. ธิดารัตน วันดี

9 22667 น.ส. ฝน สายทองแกว

10 22702 นาย ศักยวิรุฬห รมรัตนไตร

11 22728 น.ส. ศิรินุช สมสงวน

12 22763 น.ส. มัลลิกา กันทวี

13 22785 น.ส. เบญจภา สมบูรณ

14 23817 น.ส. อทิติยา พูลสุข

15 23848 นาย จอม หนั่นตา

16 23901 น.ส. รดามณี ดวงเคน

17 23906 น.ส. เนตรชนก วานิช
18 24211 นาย พีรดนย ชูรัตน

จํานวน 18 คน ชาย  คน คน

ชื่อครูผูสอน

รายชื่อนักเรียน  ม.5/4 ปการศกึษา 2563

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เล

ขท
ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

6 หญิง 12

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน เต็ม.............



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางปราณี วงคชัย, นางเฟองฝน บุญทวี

ปการศกึษา 2563 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22361 น.ส. อศิณา นุชเครือ

2 22443 นาย มงคล ศิลาพงษ

3 22626 นาย ภาณุรุจ หลาปน

4 22675 นาย ซิกกู ลังกา

5 22685 นาย บูรพา วาณิชประเสริฐ

6 22736 นาย สิทธิโชค มณีสวาง

7 22774 น.ส. อังศุมารินทรหาญโพธิวงศ

8 22866 นาย สุรสิทธิ์ ลุงอุน

9 22885 น.ส. ปาริชาติ ขันทะรักษ

10 23567 นาย ชยากร รัตนากุล
11 23799 น.ส. เพ็ญพิชชา ตั้งเฟอน
12 23837 นาย ภูมิระพี ชิณวังโส

13 23842 น.ส. ธันยมัย เจิมจันทร

14 23863 น.ส. ศลิษา คุณยศย่ิง

15 23900 นาย สิรวิชญ โลกาสา

16 23923 นาย วิชิต เพชรสองแสง

จํานวน 16 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.5/5

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เล
ขท

ี่

เต็ม............. เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

10 หญิง 6



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวกาญจนา อินตะขัติ,นศ.ปราญชลี เทียมทวีสิน
ปการศกึษา 2563 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22631 นาย วุฒินันท หมื่นแกว
2 22639 น.ส. มาริสา จองอ่ิง

3 22664 นาย ณัฐภัทร จินะวรรณ

4 22688 นาย ศตวรรษ ปญโญใหญ
5 22710 น.ส. สุภาพร มาลี

6 22718 นาย จิราธิวัฒน คํามา
7 22721 นาย ธีรภัทร กําเนิดไพร
8 22759 นาย สหศวรรษ สุวัฒนา
9 22782 น.ส. ณัทธมนต วรพักตร
10 23235 นาย ธารเทพ คนกลาง
11 23919 น.ส. กรวรรณ ทองคํา

จํานวน 11 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.5/6

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

เต็ม............. เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน

7 หญิง 4

ชื่อครูผูสอน



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นายกิตตินนัท อทุมชาย,นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง,นศ.เมทิกา ศุภณัฐชัญชนา

(ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22612 นาย ถิรวัฒน ลนตื้อ
2 22644 นาย ไตรเทพ ทิพยประเสริฐ
3 22673 น.ส. นฤมล แสงเมือง
4 22677 นาย อานุภาพ สุวงค
5 22682 นาย พงศกร สางออง
6 22706 น.ส. ชลิตา คูณแกว
7 22735 น.ส. นิรชา พงคหมี
8 22739 น.ส. พิทราภรณ จันทรฟู
9 22865 นาย ภาคภูมิ นันทะศิลป
10 22912 น.ส. วาริพินธุ วัฒนากาญจน
11 22917 น.ส. หฤทัย แกวนาติ๊บ
12 22970 น.ส. กนกภรณ จอมจันทร

13 23410 นาย ธวัชชัย กาวิละ

14 23542 น.ส. เกตนสิรี ศรัทธาทวีกุล
15 23778 น.ส. กลิ่นผกา ทําการดี
16 23788 น.ส. ณัฐวรรณ จันทะเกศ
17 23800 น.ส. ผลลดา กาวิละ
18 23801 น.ส. กนกพร ดิษยาวรโชติกุล
19 23803 น.ส. ไปรยา หมอกคํา

20 23810 นาย สมชาย แซหยาง
21 23811 นาย สมชาติ แซหยาง
22 23815 น.ส. ณิชากร ทวีเดชา
23 23819 น.ส. พัชาลี ปอบง
24 23822 น.ส. มีนา พงษทวีชัย
25 23828 นาย ทัตพล จะทอ
26 23840 นาย ปราโมทย จันทรอน
27 23872 น.ส. กัญญาณัฐ เฟองฟูกิจการ
28 23876 น.ส. สุวิชญา สุภาศรี
29 23884 น.ส. กนกวรรณ คุณศิลป
30 23920 น.ส. ไพลิน บุญมี

จํานวน 30 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.5/7 ปการศกึษา 2563

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

เต็ม..........

วันที่
ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน

10 หญิง 20

ชื่อครูผูสอน

เต็ม.............


