
23/12/2020

นายอนุวัฒน  อนวัช

(พิเศษวิทยาศาสตร)
รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22271 น.ส. จีรประภา อองเภา
2 22292 นาย ธราธิป สุนทรวิทย
3 22319 น.ส. ณัฐณชิา ใจดวง
4 22346 น.ส. เพียงนภา บุญตัน
5 22366 นาย ธนากร ขุนแพงชม
6 22397 น.ส. ลักษิกา ซอนคํา
7 22398 น.ส. สุดาภรณ แสนยาเกียรติคุณ

8 22399 น.ส. จินดา ปอธาน
9 22408 น.ส. แพรพรรณ คนสม
10 22440 นาย วุฒิพงศสิริ ภูคําศักดิ์ดา
11 22550 น.ส. จิดาภา สมรโสภิตวงษ

12 22869 น.ส. วรางคณา ยะปา
13 22974 นาย นลธวัช กลางชัย
14 23079 นาย ธีรภัทร สนิทผล
15 23338 น.ส. อักษรจัญจ สินลี้
16 23464 น.ส. กมลชนก ไหวพินจิ
17 23465 น.ส. นิภาพร ไชยยศ
18 23466 น.ส. บุณยวีร ใจสดสวยสวัสดิ์

19 23476 น.ส. ชุติมันท ปนตาศรี
20 23478 นาย วัชรพล ชลคีรี
21 23480 น.ส. ศิริลักษณ ทาน้ํา
22 23482 น.ส. ธนภร ศรีวิชัย
23 23487 น.ส. หทัยกานต มณีจักร
24 23493 น.ส. พรรณธิกาญ ชีวะนิจกุล
25 23511 น.ส. ณัฐชยา วงษาศิริ

จํานวน 25 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ช่ือพอครู แมครู

รายช่ือนกัเรียน  ม.6/1 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.............

6 หญิง 19



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู น.ส.วารุณี ธรรมขันธ,นศ.ปวิตรา เรอืนคําฟู

ปการศกึษา 2563 (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22253 น.ส. ปราณปริยา เสนวิรัช
2 22255 น.ส. นิติพร ขันทองนาค

3 22266 น.ส. เบญจมาศ วิลาศ
4 22278 น.ส. ปพิชญา ภูศรี

5 22280 น.ส. สไบทอง สิงหคํา

6 22320 น.ส. ศรัญญา ชัยวงค
7 22322 นาย ชุติพนธ ตะสนธิ์
8 22329 น.ส. พิมพวลัญช รูปต่ํา
9 22344 นาย สุรัตน ตันธนาวนิชกุล

10 22347 น.ส. ดารุณี แซมา
11 22388 น.ส. เกวลิน ทาใจ
12 22390 น.ส. พิมพวิภา ทองเงา
13 22392 นาย ณัฐวัตร สุรนิทรแกว
14 22394 น.ส. สไลลา บรรณศกัดิ์
15 23293 น.ส. วิรากานต คํารินทร

16 23462 น.ส. สิริรัตน สมพงษ

17 23469 น.ส. ชญานี มัธยา

18 23475 น.ส. พรสินี หนอเขียว

19 23477 น.ส. พีบี มูฮาหมัด

20 23494 น.ส. ฤทัยรัตน พอสาม
21 23495 น.ส. อมรรัตน พอสาม
22 23544 นาย ธนนชัย กันทะ

23 23555 น.ส. วิศรุตา อินตะรักษา

24 23556 น.ส. อรวรา พรอํานวย

25 23574 น.ส. อรหทัย ชูติวัฒนพันธ

26 23576 นาย พิชญวัฒน สูงสุวรรณ

จํานวน 26 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายช่ือนกัเรียน  ม.6/2

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

ชื่อครูผูสอน

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว สัปดาหที่

5 หญิง 21



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสุรียวรรณ  อุนวงษ,น.ส.สุทธิดา ใสยะ

(วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22262 น.ส. อรณิชา ชัยชนะ
2 22318 น.ส. ไอยเรศ เสารคํา
3 22332 น.ส. นิชนันทน กุลหงษ
4 22356 น.ส. ศศิวิมล นํามะ
5 22412 น.ส. อทิตยา พรหมบูรณ
6 22424 น.ส. ปาริชาติ หอมอาจ
7 23281 นาย สุชาติ ใจระวัง
8 23460 น.ส. สุวพร สุทธารากุล
9 23461 น.ส. วรรณิดา แกวสุวรรณ
10 23463 น.ส. รุจีรัตน ตะดิ
11 23468 น.ส. ไอซามี พงษจิระสกุลชัย

12 23471 น.ส. ลักขณา ทาวกา
13 23479 น.ส. นิมิตรา จิตทอแสง
14 23483 น.ส. กรองทอง จินดาเผาไพร
15 23486 น.ส. นลินี จันทรายศ
16 23489 น.ส. ณัฏฐธิดา ฤทธิพิณ
17 23543 น.ส. พฤกษา ศรีสุกะ
18 23568 น.ส. อารียา จาปญญะ
19 23569 น.ส. ณัฐธยาน รุงจําเริญรัตน
20 23579 นาย วราวุฒิ เบี้ยวไขมุข
21 23807 นาย นิติกร สุขสกุลปญญา

จํานวน 21 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.6/3 ปการศกึษา 2563

ชื่อ - สกุล        คาบที่

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

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

3 หญิง 18

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

วันที่



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางตวงทิพย  เครอืมะโนรมย

(คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22283 นาย สาริน แสงอ่ิม

2 22295 นาย จักรพล ไชยลอม

3 22313 นาย วริณ สุทธิปญญา

4 22376 น.ส. ศรุตติกานต พรหมเมศ

5 23219 นาย ศิริชัย ศักดิ์ทรงงาม

6 23510 นาย ออย นายมล

7 23521 นาย ประกายวุฒิ ใจดี
8 23914 นาย กิตตินนท ดวงดี  

9 24188 น.ส. กุศลิน กันธิวา  

จํานวน 9 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.6/4 ปการศกึษา 2563

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เต็ม............. เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน

7 หญิง 2



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นายเอนก  อินัง

ปการศกึษา 2563 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22155 นาย สกาย เวยื่อ

2 22275 นาย สหัสชัย บุญตัน
3 22277 นาย วัชระ เครือแกว
4 22279 นาย โสรัช บุญลา
5 22305 นาย สองเมือง ตะ
6 22409 นาย เมธาวี จูมี
7 22431 นาย นครินทร ปญญาเทือก
8 23497 นาย กอบโชค อุตมะศรี
9 23500 นาย วัชระ เสารคํา
10 23503 นาย ธาดาพงศ คําหมื่น
11 23516 นาย ปณิธิ สุภาพวิบูลย
12 23520 นาย มนตมนัส เกียกสูงเนิน
13 23523 น.ส. วชิราภรณ เลาหมี่
14 23532 นาย กวินทรา บรรดา
15 23841 น.ส. สิริลักษณ สนธิคุณ

จํานวน 15 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน  ม.6/5

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

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

13 หญิง 2



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นางสาวปาลิดา  จันทรพุทธา,น.ส.อัชชุมณี ศรีธิ
ปการศกึษา 2563 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22345 น.ส. ศศิภา ลุงวิ
2 22353 นาย ภาณุพงศ คําผิวมา
3 22362 น.ส. พรสวรรค ขอดคําตัน
4 22374 นาย เอกชัย ลุงตะ
5 22375 น.ส. ทักษพร สมปาน
6 22377 นาย สุรชัย สาริอาภรณ
7 22380 น.ส. กัลยารัตน ปานาที
8 22393 น.ส. วัลภา ไทยใจอุน
9 22414 น.ส. พรชิตา กันธิวา
10 22423 นาย ทนารักษ ชื่นใจ
11 22428 นาย ณัฐดนัย คําแสน
12 22530 น.ส. พจณิชา วงศเสนห
13 23225 นาย ภราดล นามแสง
14 23309 น.ส. วรัญญา ยองเพชร
15 23492 น.ส. พลอยชมภู สองเสนา
16 23505 น.ส. อัญณรี ถาเกิด
17 23507 น.ส. กัลยาณี ธัญญาอุดม
18 23514 น.ส. พัชติยา กันจินะ
19 23517 น.ส. ขนิษฐา สุภาพวิบูลย
20 23526 น.ส. ฟาประทาน คําปน
21 23529 น.ส. อรปรียา แซเพิ่ง
22 23534 นาย ธนพล เผาพันธพวงไพร

23 23539 นาย ณัฐภัทร ศศิฉาย
24 23560 น.ส. พลอย ธนูอิน
25 23564 น.ส. รังษิญาภรณ แสนคํา
26 23916 นาย เกียรติศักดิ์ ถวิลไทย

จํานวน 26 คน ชาย  คน คน

รายชื่อนักเรียน  ม.6/6
เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เล

ขท
ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน เต็ม.............

9 หญิง 17



23/12/2020

ช่ือพอครู แมครู นายพิพัฒนพงศ  กันทะ,นศ.ชัยรัตน 

(ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)

รหัสวิชา

K A P รว
ม K A P รว
ม

1 22263 น.ส. รัศมี ฐาราชวงศศึก
2 22282 น.ส. จันทรหอม ลุงจาม
3 22311 นาย กรัณยพล ทารัก
4 22336 นาย ธนวรรธน เรืองวราจิระโชติ
5 22338 นาย ธนวัตร หอมแกนจันทร
6 22354 นาย ภัทรกรณ อนันตทรพัย
7 22383 น.ส. พรวิสา อินทานุวัฒน
8 22386 น.ส. วริศรา คําไรยัพ
9 22400 นาย อินทนนท กลมไล
10 22411 น.ส. ณิชากร ถิ่นไทยเจริญโชค
11 22413 นาย ประสิทธิ์ ปนใจ
12 22417 น.ส. วรดา แซวื้อ
13 22420 น.ส. กรรณิการ วินัยรัตนกร
14 22422 น.ส. อัทธนีย มะตะละ
15 22432 น.ส. ณัชชา พิทักษภราดร
16 22599 นาย นัทธวัฒน อิลาชาญ
17 22678 น.ส. รชยา รักสกุลทวี
18 22972 น.ส. พรประทาน พงคทวีชัย
19 23308 น.ส. ลลิตา ณ ปนตา
20 23337 น.ส. ศันศนีย แซยะ
21 23504 น.ส. ณัฐกฤตา ชูจิตต
22 23515 น.ส. รัญชนา อินตาวงศ
23 23518 น.ส. จิดาภา บุญสูง
24 23519 น.ส. เครือวัลย ลุงออ
25 23525 นาย คชาธร ไชยยาสุข
26 23530 น.ส. สุธาสินี นอยมณี
27 23549 น.ส. กุลสตรี ดีมงคล
28 23553 น.ส. จินดาพร แซหลอ
29 23870 น.ส. ภริดา ศรีจอม
30 23898 น.ส. พรณิชา จันทรสม

จํานวน 30 คน ชาย  คน คน

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน  ม.6/7 ปการศกึษา 2563

เล
ขท

ี่

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว

สัปดาหที่

เวลาเรียน / คะแนน รายวิชา ชื่อครูผูสอน

เต็ม............. เต็ม..........

วันที่

ชื่อ - สกุล        คาบที่

รวม

คาบ

นักเรียน

ขาดเรียน

หนวย............ หนวย............

เดือน

8 หญิง 22


