
ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29701 เด็กชาย กวินกิตติ์ เขียวขาว

2 29702 เด็กชาย เดนภูมิ อาจนอย

3 29703 เด็กชาย ธนพนท มุงพุทธรักษา

4 29704 เด็กชาย ธนาดุล คําอวน

5 29705 เด็กชาย ธนิน เวียงนนท

6 29706 เด็กชาย ธีระศักดิ์ มาตยวิเศษ

7 29707 เด็กชาย ปรัชญา พาสิงห

8 29708 เด็กชาย ปุญญพัฒน แพงไทย

9 29709 เด็กชาย พุฒิภัค สําราญกิจ

10 29710 เด็กชาย ภัณฑวัฒน ดวงมณี

11 29711 เด็กชาย เมธัส ชางแกว

12 29712 เด็กชาย วรกฤต คัณฑี

13 29713 เด็กชาย วรวรรธน พุทธรรมมา

14 29714 เด็กชาย วรัตถ ชัยพิมพ

15 29715 เด็กชาย วรินทร ขวัญตึก

16 29716 เด็กชาย โสบวรภัค ทาวพา

17 29717 เด็กชาย อนพัช คงเกิด

18 29718 เด็กชาย อัครวินท หมั่นหินลาด

19 29719 เด็กหญิง กรองแกว ดวงสงค

20 29720 เด็กหญิง กันยลักษณ รักษาเคน

21 29721 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สําราญพัฒน

22 29722 เด็กหญิง ฉัตราภรณ ภารดลิก

23 29723 เด็กหญิง ณดา ชิ้นปนเกลียว

24 29724 เด็กหญิง ณัฐนิชา รังสิมานพ

25 29725 เด็กหญิง ณัฐวศา คงเกต

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/1  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/1  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29726 เด็กหญิง ธัญยรัตน หัสโรค

27 29727 เด็กหญิง ธิดาพร กองหิน

28 29728 เด็กหญิง นันทพร กองหิน

29 29729 เด็กหญิง ปญญรัชต แสนนาม

30 29730 เด็กหญิง พรรณวรท บุญมา

31 29699 เด็กหญิง พลอยชมพู อุดมชัย

32 29731 เด็กหญิง พิชญธิดา วรบุตร

33 29732 เด็กหญิง มาศิริ พิมพนนท

34 29733 เด็กหญิง เมธารินี สุภเมธีร

35 29734 เด็กหญิง อริญชยา พรมงาม

36 29735 เด็กหญิง อลิศา ปอมฝน

37 29736 เด็กหญิง พัชราภา ดวงแสง

คุณครูประจําช้ัน

นางจินตนา  จองสละ

นางสาวณิทชาภา  ศลิากุล

หัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29737 เด็กชาย ชิษณุพงศ สิทธิสรศักดิ์

2 29738 เด็กชาย ณัฐเชฐ พลแกว

3 29739 เด็กชาย ณัฐภูมิ บุษบงก

4 29740 เด็กชาย ธนัชกวินทร ชนะรัตน

5 29741 เด็กชาย ธีธัช พรมลี

6 29742 เด็กชาย นฤบดินทร นามฮุง

7 29743 เด็กชาย ปฏิภาณ วัฒนพฤกษ

8 29744 เด็กชาย ปรวีร แสงมณี

9 29745 เด็กชาย ปญญาพล แสนคาํ

10 29746 เด็กชาย ปณณวิชญ ทาสี

11 29747 เด็กชาย ปยภัทร หลาสีดา

12 29748 เด็กชาย พุฒิภัทร อําพระรัตน

13 29749 เด็กชาย ภาคิน เพียรเสมอ

14 29750 เด็กชาย ภูริณัฐ คาํมีออน

15 29751 เด็กชาย สุริยันต คํางาม

16 29752 เด็กชาย เอกธนา มาตยภูธร

17 29753 เด็กชาย เอกรินทร ปุงคาํนอย

18 29754 เด็กหญิง กวินทิพย ปรีบุญครอง

19 29755 เด็กหญิง จอมขวัญ ดาตุย

20 29756 เด็กหญิง จิรัชยา นอยนิวรณ

21 29757 เด็กหญิง ฉัตรชนก รัตนพร

22 29758 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา พรมตัน

23 29759 เด็กหญิง ณิชานันท รักคง

24 29760 เด็กหญิง ธนรัตน หินกลาง

25 29761 เด็กหญิง ธิดาพรรณ จอมเพชร

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29762 เด็กหญิง เบริล ทองดี

27 29763 เด็กหญิง ปภาวรินท ทิพสีลาด

28 29764 เด็กหญิง พรปวีณ วงคมงคล

29 29765 เด็กหญิง พิชญาภา แสนโคตร

30 29766 เด็กหญิง พิมพณดา สกุลจร

31 29767 เด็กหญิง เพ็ญภิญญา วงศถาวรสันติ

32 29768 เด็กหญิง มณีวัลย แกวใส

33 29769 เด็กหญิง มธุริมา วุฒามนตรี

34 29770 เด็กหญิง มาลาริน วรจินดา

35 29771 เด็กหญิง รัตติกานต รัตนวงศ

36 29772 เด็กหญิง ศุภสุตา คําแพง

คุณครูประจําช้ัน

นางสาวบุณญานุช  

ศิลาขวานางสาวปารณีย  บุ

รมยชัยหัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29773 เด็กชาย กฤติพงศ แสนเมืองชิน

2 29774 เด็กชาย กฤษกร นาคศรี

3 29775 เด็กชาย กวิน เข็มปญญา

4 29776 เด็กชาย กวินทัต ชินพลอย

5 29777 เด็กชาย จิตติพัฒน แลไธสง

6 29778 เด็กชาย เตชสิทธิ์ แสนทศพร

7 29779 เด็กชาย ธนกฤต คุมไขนํ้า  

8 29780 เด็กชาย ธนภัทร คาํหารพล

9 29781 เด็กชาย นราวิชญ นีระพจน

10 29782 เด็กชาย ปณต ถาวรวัฒนเจริญ

11 29783 เด็กชาย ปวีร พันธมา

12 29784 เด็กชาย ภัทรพล พูลสวัสดิ์

13 29785 เด็กชาย ภูพิพัฒน ชัยนัด

14 29786 เด็กชาย วุฒิภัทร เสตะ

15 29787 เด็กชาย สิรภพ โสพุดออน

16 29788 เด็กชาย องศา วงษกันยา

17 29789 เด็กชาย อติวิชญ ยืนทน

18 29790 เด็กชาย อนันดา ศรีเพชร

19 29791 เด็กชาย อินทัช ศรีผิวจันทร

20 29792 เด็กหญิง กชพรรณ โคตรมี

21 29793 เด็กหญิง กนิษฐา ผาคํา

22 29794 เด็กหญิง กรรณิการ สาวะศรี

23 29795 เด็กหญิง กวินธิดา วงษสกุล

24 29796 เด็กหญิง จิรัชญา มาริษา

25 29797 เด็กหญิง ฐิติพร ลอมทอง

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/3  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/3  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29798 เด็กหญิง ณัฐณิชา ขันขจร

27 29799 เด็กหญิง ธันยวีร เวียงแกว

28 29800 เด็กหญิง บัณฑชนิต สุทธิอภิวัฒน

29 29801 เด็กหญิง ปนัดดา ชามะรัตน

30 29802 เด็กหญิง ปวีณนุช คําโย

31 29803 เด็กหญิง พชรพร มูลวารี

32 29804 เด็กหญิง พรพฤกษา ทองนพคุณ

33 29805 เด็กหญิง พัชรสุดา ประไพรวรกุล

34 29806 เด็กหญิง พัชราภา อาษานอก

35 29807 เด็กหญิง ศุภิสรา ยอดสงา

36 29808 เด็กหญิง เสาวคนธ นามสงา

37 29809 เด็กหญิง อารดา พลเรือง

คุณครูประจําช้ัน
นางสงกรานต   ปราบ

นอกนางสาวฐิตาพร  บุญ

อนันต
หัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29810 เด็กชาย กรภพ คําแสน

2 29811 เด็กชาย กฤตฤณ สินโพธ์ิ

3 29812 เด็กชาย จารุวิทย บุญวิถี

4 29813 เด็กชาย จิตติพัฒน ขุนสวัสดิ์

5 29814 เด็กชาย ชนาธิป ดั้งดอนบม

6 29815 เด็กชาย ฐปนวัฒน เวียงวะลัย

7 29816 เด็กชาย ณัฐวรรธน ยะราช

8 29817 เด็กชาย ธนวรรษ สุระเสียง

9 29818 เด็กชาย ธีรุตม ปดนา

10 29819 เด็กชาย นวัธ เกตุจันทร

11 29820 เด็กชาย พงศธร ทองดวีงศ

12 29821 เด็กชาย พิภพภัทร หลอดคํา

13 29822 เด็กชาย พุฒิเมธ ศรีชัยตุง

14 29823 เด็กชาย ภูวนัย รัตนะ

15 29824 เด็กชาย ศักรินทร นครศรี

16 29825 เด็กชาย อดิเทพ เปงสาย

17 29826 เด็กชาย อันดามัน มาศโอสถ

18 29827 เด็กชาย อัษศฎิณย สังสีมา

19 29828 เด็กชาย อานนท อารีรอบ

20 29829 เด็กหญิง กชอร ไทยชาติ

21 29830 เด็กหญิง เขมิกา แสนโคตร

22 29831 เด็กหญิง ชนมน เมืองชมภู

23 29832 เด็กหญิง ญาณินี จรรยา

24 29833 เด็กหญิง ณิชนันทน จันดาเบา

25 29834 เด็กหญิง ธนภร ดวงมนตรี

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/4  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 2/4  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29835 เด็กหญิง ธนัชพร สีวลีวงศ

27 29836 เด็กหญิง ธัญญรัตน โภคาพานิชย

28 29837 เด็กหญิง ปภาวริณ จันขุนทศ

29 29838 เด็กหญิง ปราณปรียา สุยอย

30 29839 เด็กหญิง ปรีญาภรณ โพธิวัฒนโอภา

31 29840 เด็กหญิง พิชญธิดา แสงทอง

32 29841 เด็กหญิง รัตติกานต รัตนวงค

33 29842 เด็กหญิง วริณรําไพ สิงหทอง

34 29843 เด็กหญิง วิรัชญาภรณ ศรีดวง

35 29844 เด็กหญิง ศิวพร แสงสุริยากาศ

36 29845 เด็กหญิง อธิรญา ทุมวงศ

37 29846 เด็กหญิง อภิษชยา รอดดาน

38 29847 เด็กหญิง อริสรา นามราช

คุณครูประจําช้ัน
นางศภุลักษณ  เรือง

เรื่อ
น.ส.ดวงฤทัย  ศรีเร

หัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29383 เด็กชาย กนกศักดิ์ รื่นสิน

2 29384 เด็กชาย กณากร ทามี

3 29385 เด็กชาย กิตติพงษ แสงจันทร

4 29386 เด็กชาย จิรภาส คงนาแซง

5 29387 เด็กชาย จิรายุทธ สิงหคําปอง

6 29388 เด็กชาย ญาณาธร เหลื่อมสีจันทร

7 29389 เด็กชาย ณภัทร ลิ้มสวัสดิ์ธารา

8 29390 เด็กชาย ตะลันต สรอยศรี

9 29391 เด็กชาย ธนภัทร ตันตระบัณฑิตย

10 29392 เด็กชาย ธีรวิชญ บุญยธนศกัดิ์

11 29393 เด็กชาย นนทพัทธ ทองดวง

12 29394 เด็กชาย ปรรนิกร ชนะมาร

13 29395 เด็กชาย ศุภลักษณ ลีปาน

14 29396 เด็กชาย สุรเชษฐ นามราช

15 29397 เด็กชาย อภิรักษ อินทรโทโล

16 29398 เด็กหญิง กมลพิชญ งามนิรัตน

17 29399 เด็กหญิง กัญญณัชชา ดวงกมลศักดิ์

18 29400 เด็กหญิง กัญญพัชร ชาติมนตรี

19 29401 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เกตุดี

20 29402 เด็กหญิง ณัฏฐนิช พรมวงษ

21 29403 เด็กหญิง ณิชาภา วงษคาํภา

22 29405 เด็กหญิง ธัญพร วชิรสุนทรพจน

23 29406 เด็กหญิง ธัญพิชชา บูแกว

24 29407 เด็กหญิง พรชนก ไมดดั

25 29408 เด็กหญิง พรทิวา จายหนองบัว

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 3/1  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 3/1  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29410 เด็กหญิง โยษิตา เพียชอ

27 29411 เด็กหญิง วิศัลยศยา แกววงษา

28 29412 เด็กหญิง สิริทิพย โลแกว

29 29413 เด็กหญิง สุนิษา ลิ้มวัฒนาตระกูล

คุณครูประจําช้ัน

นางจินตนา  ขจรวุฒินันท

นางอรทัย  แสนทวีสุข

หัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29414 เด็กชาย กรัณยพล ศริิอุเทน

2 29415 เด็กชาย กันตพงศ ปลั่งกลาง

3 29416 เด็กชาย ขจรศักดิ์ เจริญรบ

4 29418 เด็กชาย ณรัก เอนกนวล

5 29419 เด็กชาย เตชธรรม บุญทวี

6 29420 เด็กชาย เตชิต แกวบุญเรือง

7 29421 เด็กชาย ธีรภัทร วิถีไตรรงค

8 29422 เด็กชาย นัทธนันท แสงออน

9 29423 เด็กชาย ปองคุณ บุญหลา  

10 29424 เด็กชาย ปญญาพัฒน ถมหนวด

11 29425 เด็กชาย ปาณชัย นาหนองตูม

12 29426 เด็กชาย ภูตะวัน โทมล

13 29427 เด็กชาย ภูมิรพีร ศรีไชโย

14 29428 เด็กชาย ภูริทัตต สระอุบล

15 29456 เด็กชาย พิชชากร ชาตรี

16 29429 เด็กหญิง จารุพิชญา โสวันทา

17 29430 เด็กหญิง ธนัญชญา ศรีแกวทุม

18 29431 เด็กหญิง ธัญญารัตน ศรีภุมมา

19 29432 เด็กหญิง ธัญลักษณ บุษบงก

20 29433 เด็กหญิง ธีรัชยา วงษลาษี

21 29434 เด็กหญิง ปทิตตา โพธิยา

22 29436 เด็กหญิง พราวไพลิน วงษสีหา

23 29438 เด็กหญิง มานิดา สังวรราชทรัพย

24 29439 เด็กหญิง มาริสา พุฒสะอาด

25 29440 เด็กหญิง รภัสสรณ แจงสุข

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 3/2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 3/2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29441 เด็กหญิง สิรินทรา พลเทพ

27 29442 เด็กหญิง สุพรรษา อนุอัน

28 29443 เด็กหญิง อภิญญา สุทธิศักดิ์

29 29444 เด็กหญิง อัญชิสา คงธรรมชาติ

คุณครูประจําช้ัน

นางจิตติมา  กลาขยัน

นางวิศัลยา สุวรรณทา  

หัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 29445 เด็กชาย กฤตชัย สิมศิริวัฒน

2 29446 เด็กชาย กิตตินันท ชาตะ

3 29447 เด็กชาย จิตพิสุทธ์ิ ลิขิตดํารงชัย

4 29448 เด็กชาย จิรวัฒน บุรินทรอุทัยกุล

5 29449 เด็กชาย ฐปนพงศ โคตรชุม

6 29450 เด็กชาย ณรงคชัย หนูนอย

7 29451 เด็กชาย ณัฐธชนพงศ มลูกิตติ

8 29452 เด็กชาย นโม โสภิณ

9 29453 เด็กชาย นิติธร ใจคํานึงหา

10 29454 เด็กชาย บุรินทร ธนะบุตร

11 29455 เด็กชาย ปยพัฒน ศรีหนองกุง

12 29457 เด็กชาย ภูริช วิชัยวงษ

13 29458 เด็กชาย วชิรวิทย จํางูเหลือม

14 29460 เด็กชาย สรยุทธ กวนสีรัก

15 29461 เด็กชาย สตีเฟน พิลาวัน

16 29700 เด็กชาย ชิติพัทธ ชาทา

17 29462 เด็กหญิง กมลชนก อาจวิชัย

18 29463 เด็กหญิง ณัฐรินทร คุมโสก

19 29464 เด็กหญิง นันทพร นามมุงคณุ

20 29467 เด็กหญิง พิมพชญา มณีรัตน

21 29468 เด็กหญิง ภิญญาดา จรรยายงค

22 29469 เด็กหญิง รัญชิตา แสนเมือง

23 29470 เด็กหญิง ลัลนา ภาพสิงห

24 29471 เด็กหญิง วริศรา รวมสุข

25 29472 เด็กหญิง วิภาดา แสนพงษ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 3/3  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล 



ที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 3/3  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ - สกุล

26 29473 เด็กหญิง ศรุตา ทรัพยเรืองเนตร

27 29474 เด็กหญิง สมปราถนา คะนานทอง

28 29475 เด็กหญิง อนุสรา สาหมั่น

29 29476 เด็กหญิง ไอศวรรย รอยศรี

30 29697 เด็กหญิง อัญณิชา สมอุมจารย

 

คุณครูประจําช้ัน

นางดวงจันทร  ยอดสะอึ

นางสาวฐิตาภา   

หัวหนาสาย

นางสงกรานต   ปราบนอก

งานทะเบยีนและวัดผล 


