
ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 29383 เด็กชาย กนกศักด์ิ รื่นสิน
2 29384 เด็กชาย กฤาณากร ทามี
3 29385 เด็กชาย กิตติพงษ์ แสงจันทร์
4 29386 เด็กชาย จิรภาส คงนาแซง
5 29387 เด็กชาย จิรายุทธ สิงห์คําป้อง
6 29388 เด็กชาย ญาณาธร เหลื่อมสีจันทร์
7 29389 เด็กชาย ณภัทร ลิ้มสวัสด์ิธารา
8 29390 เด็กชาย ตะลันต์ สร้อยศรี
9 29391 เด็กชาย ธนภัทร ตันตระบัณฑิตย์
10 29392 เด็กชาย ธีรวิชญ์ บุญยธนศักด์ิ
11 29393 เด็กชาย นนทพัทธ์ ทองด้วง
12 29394 เด็กชาย ปรรนิกร์ ชนะมาร
13 29395 เด็กชาย ศุภลักษณ์ ลีปาน
14 29396 เด็กชาย สุรเชษฐ์ นามราช
15 29397 เด็กชาย อภิรักษ์ อินทร์โท่โล่
16 29398 เด็กหญิง กมลพิชญ์ งามนิรัตน์
17 29399 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา ดวงกมลศักด์ิ
18 29400 เด็กหญิง กัญญพัชร ชาติมนตรี
19 29401 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เกตุดี
20 29402 เด็กหญิง ณัฏฐนิช พรมวงษ์
21 29403 เด็กหญิง ณิชาภา วงษ์คําภา
22 29404 เด็กหญิง ธนาภา ศรีไชยแสง
23 29405 เด็กหญิง ธัญพร วชิรสุนทรพจน์
24 29406 เด็กหญิง ธัญพิชชา บู่แก้ว
25 29407 เด็กหญิง พรชนก ไม้ดัด
26 29408 เด็กหญิง พรทิวา จ้ายหนองบัว
27 29409 เด็กหญิง พรปวีณ์ ไผ่โคกสูง

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/1  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/1  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

28 29410 เด็กหญิง โยษิตา เพียช่อ
29 29411 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา แก้ววงษา
30 29412 เด็กหญิง สิริทิพย์ โลแก้ว
31 29413 เด็กหญิง สุนิษา ลิ้มวัฒนาตระกูล

คุณครูประจําชั้น
นางจินตนา  จ้องสละ
นางสาวณิทชาภา  
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 29414 เด็กชาย กรัณย์พล ศิริอุเทน
2 29415 เด็กชาย กันตพงศ์ ปลั่งกลาง
3 29416 เด็กชาย ขจรศักด์ิ เจริญรบ
4 29417 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง
5 29418 เด็กชาย ณรัก เอนกนวล
6 29419 เด็กชาย เตชธรรม บุญทวี
7 29420 เด็กชาย เตชิต แก้วบุญเรือง
8 29421 เด็กชาย ธีรภัทร วิถีไตรรงค์
9 29422 เด็กชาย นัทธนันท์ แสงอ่อน
10 29423 เด็กชาย ปองคุณ บุญหล้า
11 29424 เด็กชาย ปัญญาพัฒน์ ถมหนวด
12 29425 เด็กชาย ปาณชัย นาหนองตูม
13 29426 เด็กชาย ภูตะวัน โทมล
14 29427 เด็กชาย ภูมิรพีร์ ศรีไชโย
15 29428 เด็กชาย ภูริทัตต์ สระอุบล
16 29429 เด็กหญิง จารุพิชญา โสวันทา
17 29430 เด็กหญิง ธนัญชญา ศรีแก้วทุม
18 29431 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ศรีภุมมา
19 29432 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บุษบงก์
20 29433 เด็กหญิง ธีรัชยา วงษ์ลาษี
21 29434 เด็กหญิง ปทิตตา โพธิยา
22 29435 เด็กหญิง ปวิชญาดา พลซักซ้าย
23 29436 เด็กหญิง พราวไพลิน วงษ์สีหา
24 29437 เด็กหญิง ภัทริญา น้อยหา
25 29438 เด็กหญิง มานิดา สังวรราชทรัพย์
26 29439 เด็กหญิง มาริสา พุฒสะอาด
27 29440 เด็กหญิง รภัสสรณ์ แจ้งสุข

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

28 29441 เด็กหญิง สิรินทรา พลเทพ
29 29442 เด็กหญิง สุพรรษา อนุอัน
30 29443 เด็กหญิง อภิญญา สุทธิศักด์ิ
31 29444 เด็กหญิง อัญชิสา คงธรรมชาติ

คุณครูประจําช้ัน
นางสาวบุณญานุช  
นางสาวปารณีย์  บุ
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 29445 เด็กชาย กฤตชัย สิมศิริวัฒน์
2 29446 เด็กชาย กิตตินันท์ ชาตะ
3 29447 เด็กชาย จิตพิสุทธิ์ ลิขิตดํารงชัย
4 29448 เด็กชาย จิรวัฒน์ บุรินทร์อุทัยกุล
5 29449 เด็กชาย ฐปนพงศ์ โคตรชุม
6 29450 เด็กชาย ณรงค์ชัย หนูน้อย
7 29451 เด็กชาย ณัฐธชนพงศ์ มูลกิตติ
8 29452 เด็กชาย นโม โสภิณ
9 29453 เด็กชาย นิติธร ใจคํานึงหา
10 29454 เด็กชาย บุรินทร์ ธนะบุตร
11 29455 เด็กชาย ปิยพัฒน์ ศรีหนองกุง
12 29456 เด็กชาย พิชชากร ชาตรี
13 29457 เด็กชาย ภูริช วิชัยวงษ์
14 29458 เด็กชาย วชิรวิทย์ จํางูเหลือม
15 29459 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ซําเพ็ง
16 29460 เด็กชาย สรยุทธ กวนสีรัก
17 29461 เด็กชาย สตีเฟ่น พิลาวัน
18 29462 เด็กหญิง กมลชนก อาจวิชัย
19 29463 เด็กหญิง ณัฐรินทร์ คุ้มโสก
20 29464 เด็กหญิง นันทพร นามมุงคุณ
21 29465 เด็กหญิง พิชชาอร สิงห์เพียง
22 29466 เด็กหญิง พิชญธิดา เค้ามาก
23 29467 เด็กหญิง พิมพ์ชญา มณีรัตน์
24 29468 เด็กหญิง ภิญญาดา จรรยายงค์
25 29469 เด็กหญิง รัญชิตา แสนเมือง
26 29470 เด็กหญิง ลัลนา ภาพสิงห์
27 29471 เด็กหญิง วริศรา ร่วมสุข

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/3  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/3  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

28 29472 เด็กหญิง วิภาดา แสนพงษ์
29 29473 เด็กหญิง ศรุตา ทรัพย์เรืองเนตร
30 29474 เด็กหญิง สมปราถนา คะนานทอง
31 29475 เด็กหญิง อนุสรา สาหม่ัน
32 29476 เด็กหญิง ไอศวรรย์ ร้อยศรี

คุณครูประจําช้ัน
นางสงกรานต์   ปราบ
นางสาวฐิตาพร  บุญ
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 28851 เด็กชาย เจษฎา เพ็ชรหนูไทย
2 28852 เด็กชาย ชนากร สาราสังข์
3 28853 เด็กชาย ชนาธิป สีทา
4 28854 เด็กชาย ชยพัทธ์ ไพรพา
5 28855 เด็กชาย ทัณฑิมา หลักคํา
6 28856 เด็กชาย ธนกฤต พลอยพุ่ม
7 28857 เด็กชาย ธนวินท์ ตระการจันทร์
8 28858 เด็กชาย ธีร์ปวีณ อ่อนตํา
9 28859 เด็กชาย นิชคุณ แก่นพิมพ์
10 28860 เด็กชาย ปิติศักด์ิ วงศ์วิรัตน์
11 28861 เด็กชาย พิชญะ หอมทวนลม
12 28862 เด็กชาย พิพัฒน์ ชัชวาลรัตน์
13 28863 เด็กชาย พุธศิลป์ วัชระมโนกานต์
14 28864 เดก็ชาย ภัทรดนัย ดวงใจ
15 28865 เด็กชาย ภูผา ทาเวียง
16 28866 เด็กชาย ศักดิภัทร สวามิ
17 28867 เด็กชาย ศุภกิจ สุภานิตย์
18 28868 เด็กหญิง กตัญญู แสงโลชา
19 28869 เด็กหญิง กาญจนา สท้านอาจ
20 28870 เด็กหญิง ขวัญธิดา รัตนวรรณ
21 28871 เด็กหญิง ฐิตาพร คําโฮง
22 28872 เด็กหญิง ณิชมน สิมมะคร
23 28873 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีไธสง
24 28874 เด็กหญิง ธนัญญา เหง้าบุญมา
25 28875 เด็กหญิง ธมน วุ้นประเสริฐ
26 28876 เด็กหญิง นลินนิภา ปาหนองแปน
27 28877 เด็กหญิง นัคมน อินพินิจ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/1  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/1  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

28 28879 เด็กหญิง ปาริชาติ สนวา
29 28880 เด็กหญิง พรกมลต์ แสนอาจ
30 28881 เด็กหญิง ปาณิสรา กุศลสถิตย์
31 28882 เด็กหญิง รฐา ขาวงาม
32 28883 เด็กหญิง ลักษณ์นารา อําภรัตน์
33 28884 เด็กหญิง ศิรินภา วงษ์หาแก้ว
34 28885 เด็กหญิง อริสรา สนวา
35 28886 เด็กหญิง อัญชลี หลานวงศ์
36 29477 เด็กหญิง วิชญาพร มูลสาร

คุณครูประจําช้ัน
นางจินตนา  ขจร
นางอรทัย  แสนทวีสุข
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 28887 เด็กชาย กรวิชญ์ แสนโบราณ
2 28888 เด็กชาย กวิน รังคํากอง
3 28889 เด็กชาย กิตติโชติ ท้าวหอม
4 28890 เด็กชาย ไกรวุฒิ ชัยเสน
5 28891 เด็กชาย ชนาธิป ทองประดับ
6 28892 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุตรคําโชติ
7 28893 เด็กชาย ธีรภัทร บวรสุวรรณ
8 28894 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พุทธกันยา
9 28896 เด็กชาย ปรวีร์ คงลําพันธ์
10 28897 เด็กชาย ปริณทร เก้าบุญ
11 28898 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ขวาลําธาร  
12 28899 เด็กชาย ภาสกร อนุสุเรนทร์
13 28900 เด็กชาย ภานุทัศน์ ศรีมันตะ
14 28901 เด็กชาย ภูผา เนาวนนท์
15 28902 เด็กชาย วชิรวิทย์ จอกสํานัก
16 28903 เด็กหญิง กันติชา ขาวไชยมหา
17 28904 เด็กหญิง จันทรวลัย อภิสกุลชาติ
18 28905 เด็กหญิง ชุติมา ยอดทองหลาง
19 28906 เด็กหญิง ณัฐวดี แย้มโกสุม
20 28907 เด็กหญิง ธนัญชนก ปัดนา
21 28908 เด็กหญิง นวพรรษมล เยาวสศรีสุวรรณ
22 28909 เด็กหญิง นิชาภา อริยนันทพงศ์
23 28910 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ปุเรชะตัง
24 28911 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ วงษ์สกุล
25 28912 เด็กหญิง ปาลิดา บุญจวง
26 28913 เด็กหญิง พรนภา หม่ืนกันยา
27 28914 เด็กหญิง พิชญาภา อุ่นสิม

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

28 28915 เด็กหญิง ภัคนันท์ สมสะอาด
29 28916 เด็กหญิง รมิตา เป็งสาย
30 28917 เด็กหญิง วรัชญา สิงห์คิบุตร
31 28918 เด็กหญิง สิริกานต์ แสนบุดดา
32 28919 เด็กหญิง อภิชญา อนุรัตน์
33 28920 เด็กหญิง อริสา ศรีเพชร
34 28921 เด็กหญิง ไอศวรรย์ สมทอง
35 28922 เด็กหญิง ลิลลดา ทิพสีลาด
36 28923 เด็กหญิง ณัฐชยา หาญสุริย์

คุณครูประจําช้ัน
นางจิตติมา  กล้าขยัน
นางสาวดวงฤทัย  ศรีเร  
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 28924 เด็กชาย กฤษฎิ์พิพัฒน์ พิมพ์ดีด
2 28926 เด็กชาย คุณานนท์ คลังกลาง
3 28927 เด็กชาย จตุรินทร์ หาญชิน
4 28928 เด็กชาย จิรภัทร มาวงแหวน
5 28929 เด็กชาย ตรัย ภักดี
6 28930 เด็กชาย ธนกฤต สามารถ
7 28931 เด็กชาย ธีรเดช คงบุญ
8 28932 เด็กชาย ปฏิพล นามบุบผา
9 28934 เด็กชาย พงษ์ศกร ศรีพงษ์
10 28935 เด็กชาย พชร แสงแก้ว
11 28936 เด็กชาย ภาคิน บุบผาแสง
12 28937 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สําราญ
13 28938 เด็กชาย ภาสิต ดาบด้ามแก้ว
14 28939 เด็กชาย ศุภโชค คนล้ํา
15 28940 เด็กหญิง กนกกุล อยู่เย็น
16 28941 เดก็หญิง กรกนก ชัยฤาชา
17 28942 เด็กหญิง โชติกา เนินกระโทก
18 28943 เด็กหญิง ณัฐชุตา ลากุล
19 28944 เด็กหญิง ณัฐธเนตร วรรณเวช
20 28945 เด็กหญิง ณัฐวศา พงศพัศกร
21 28946 เด็กหญิง ธัญญกร ทินบุตร
22 28947 เด็กหญิง ธิพเพียงเดือน ไชยวงค์
23 28948 เด็กหญิง ปภัสร์นันท์ เพลียรักษ์
24 28949 เด็กหญิง พิชญธิดา แสนโคตร
25 28950 เด็กหญิง พิชญาภา กรอบทองสุข
26 28951 เด็กหญิง พิมพ์ชุดา อรุณวราภา
27 28952 เด็กหญิง ภัทรพร อัมมาลา

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/3  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/3  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

28 28953 เด็กหญิง ภัทรฤดี ศิลวัตรพงศกุล
29 28954 เด็กหญิง ภัทรสุดา มาเบ้า
30 28955 เด็กหญิง มณจิรา เสนบี้
31 28956 เด็กหญิง ศิริประภา จันทร์โท
32 28957 เด็กหญิง สุพิชญา ถิตย์ผาด
33 28958 เด็กหญิง อารยา จักรนันทพล
34 28959 เด็กหญิง วรรณนธิดา ฟ้าร่มขาว

 
คุณครูประจําช้ัน
นางดวงจันทร์  ยอดสะอึ
นางสาวฐิตาภา   
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

1 28961 เด็กชาย คณาธิป เฮ้าแสง
2 28962 เด็กชาย ธนิน เชิดโกทา
3 28963 เด็กชาย ณภัทร เหล่าภักดี
4 28964 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองสุมาตร
5 28965 เด็กชาย ธนกร เดิมชัยภูมิ
6 28966 เด็กชาย ธัชพล พงษ์เพียจันทร์
7 28967 เด็กชาย ธีราธร นามศรีลี
8 28968 เด็กชาย นิภัทร เอกคณาสิงห์
9 28969 เด็กชาย ปณิธิพงษ์ ยะโสธร
10 28970 เด็กชาย ปัณณธร ไทยทองหลาง
11 28971 เด็กชาย ปิติภัทร แก้วมะณี
12 28972 เด็กชาย พิชญะ วังกุ่ม
13 28973 เด็กชาย ภูวดล จันทร์ขอนแก่น
14 28974 เด็กชาย วรพล ปัดทุมมี
15 28975 เดก็ชาย วโรดม มีมานะ
16 28976 เด็กชาย วโรตนม์ ประทุมมา
17 28977 เด็กชาย ศรันย์รัตน์ โนนทนวงษ์
18 28978 เด็กชาย สรวิชญ์ บุญรัตน์
19 28979 เด็กหญิง กชมน ศิริอุเทน
20 28980 เด็กหญิง กรณษา หรรษกุลกิจ
21 28982 เด็กหญิง จิราพร เถ่ือนมูล
22 28983 เด็กหญิง ชลธิชา เรืองศิริ
23 28984 เด็กหญิง ชลพิชชา เพียรแก้ว
24 28985 เด็กหญิง ตวิษา เฮียงจันทา
25 28986 เด็กหญิง นภสร คําแสน
26 28987 เด็กหญิง นันทิพร แสงจันทร์
27 28988 เด็กหญิง บัวบูชา สติภา

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/4  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี รหัสนักเรียน หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/4  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ - สกุล

28 28989 เด็กหญิง ปวีณ์ธิตา เตาะอ้น
29 28990 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แสนคํา
30 28991 เด็กหญิง พิชนาฏ แสงสุริยากาศ
31 28992 เด็กหญิง พิมปาณัสม์ เตี้ยหลุย
32 28993 เด็กหญิง รมิดา ดรหลักคํา
33 28994 เด็กหญิง หิรัญญา คิอินธิ
34 28995 เด็กหญิง อนัญญา รังคะวงษ์
35 28996 เด็กหญิง อภิญรดา โภคินธนวสุ

คุณครูประจําช้ัน
นางศุภลักษณ์   เรืองเรื่อ  
นางวิศัลยา  สุวรรณทา
หัวหน้าสาย
นางสงกรานต์   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล
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