
เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 27953 เด็กชาย  ธีรภัทร  ไปนั่น

2 27993 เด็กชาย ธนพล    โภคาพานิช

3 27997 เด็กชาย นนทพัทธ    ดาบดามแกว

4 28000 เด็กชาย พีรวัส   พิพัฒนไชยศิริ

5 28041 เด็กชาย ธีรภัทร  หาญชนะ

6 28044 เด็กชาย พัชรธร  นอยนิวรณ

7 29029 เด็กชาย กิตติวินท สิมมากุล

8 29030 เด็กชาย จิรณัฐ สุขเพสน

9 29031 เด็กชาย เจริญโชค บุญลี

10 29032 เด็กชาย ชยณัฐ สีสา

11 29033 เด็กชาย ฐิติศักดิ์พงศา ปญญาแกว

12 29034 เด็กชาย ณัชพล ศรีเรือง

13 29035 เด็กชาย เทพประธาน ชนะชัย

14 29036 เด็กชาย ธรรมรัช คํานาค

15 29037 เด็กชาย ปกรณ อรุณไพศาล

16 29038 เด็กชาย ปติพล นามวงษ

17 29039 เด็กชาย ปติภัทร โสวภาส

18 29040 เด็กชาย พุฒิพงศ เสนะไพรวรรณ

19 29041 เด็กชาย อชรายุ สายบัว

20 29042 เด็กชาย ศุภกร  บุญอนันต

21 28530 เด็กชาย กฤตยชญ หอมเนตร

22 29143 เด็กชาย จิรายุทธ จันทรเสนา

23 29147 เด็กชาย ปฐวี บัวศรี

24 27968 เด็กหญิง จันนภา   หม่ืนศรีพรม

25 28011 เด็กหญิง กัลยา  คําอวน

26 28062 เด็กหญิง นัทธชนัน   นันตะเคน

27 28065 เด็กหญิง พิชญธิดา  ศิลปกิจ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/1  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/1  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล

28 29043 เด็กหญิง กฤษณา หอมทอง

29 29044 เด็กหญิง ณัฐนรี ชาภักดี

30 29045 เด็กหญิง ณิชานันท วงศราศรี

31 29046 เด็กหญิง ธัญชนก พิษนุย

32 29047 เด็กหญิง ประภาดา เกงโทน

33 29048 เด็กหญิง ปารณีย พงษเจริญ

34 29049 เด็กหญิง พิชชานันท ศรีจํานงค

35 29050 เด็กหญิง พิชชาพร ดาวังปา

36 29051 เด็กหญิง พิชญา แซมกลาง

37 29052 เด็กหญิง พิมพมาดา ชินวงษ

38 29053 เด็กหญิง ภีรดา ตันกิติวัฒน

39 29054 เด็กหญิง รมฟา ชัยศักดิ์มนตรีโชติ

40 29055 เด็กหญิง รมินดา สีดาคํา

41 29056 เด็กหญิง รุงนภา ศรีคํามวน

42 29057 เด็กหญิง สุมลตรา บุญพิทักษ

43 29058 เด็กหญิง อภิสรา เพ็ชรสีเขียว

44 27972 เด็กหญิง ธนารีย   ประกอบกิจ

45 28547 เด็กหญิง ศรุดา หนูบุญ

46 29162 เด็กหญิง ดารุณี หงษสงค

ครูประจําชั้น

นางดวงเดือน   มาลาสิงห

นายประยุทธ  ศรีจันทร

หัวหนาสายชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 27950 เด็กชาย  ธนภูมิ   มุงพุทธรักษา

2 27994 เด็กชาย ธนวัฒน   พรมขรยาง

3 27998 เด็กชาย ประภากร   ดีบง

4 28039 เด็กชาย ธนวิชญ  โพธิรุด

5 28047 เด็กชาย มนัสธรรม   ชางแกว

6 29060 เด็กชาย จิรายุ แสนจํ้า

7 29061 เด็กชาย ชัชรินทร สอนศักดา

8 29062 เด็กชาย ณรงคฤทธ์ิ สีดี

9 29063 เด็กชาย ธนกฤต วงษธรรม

10 29065 เด็กชาย ภควัตฐ เสนานุช

11 29066 เด็กชาย รัฐนันท ทองศรี

12 29067 เด็กชาย วรกันต มาศยคง

13 29068 เด็กชาย อัจฉริยะ ฉํ่าชูศรี

14 29069 เด็กชาย ภูมินาวา วงษหาแกว

15 29151 เด็กชาย วุฒิชัย บุบผา

16 28531 เด็กชาย ชยพล ศรีชมภู

17 29144 เด็กชาย ธีรเมธ ชวยหาญ

18 29148 เด็กชาย ปริญญา อินทะชัย

19 27986 เด็กหญิง อภิชญา  เดชนรสิง

20 28014 เด็กหญิง ณัชชา  ศรีดอนชัน

21 28061 เด็กหญิง ธัญญารัตน  กําทรัพย

22 28066 เด็กหญิง พิมพชนก   พุทธา

23 29070 เด็กหญิง กนกทิพย ภูยาทิพย

24 29071 เด็กหญิง กัลยารัตย แซเฮีย

25 29072 เด็กหญิง ชญาพร มาคะวงค

26 29073 เด็กหญิง ชมนิฎชา รมวาป

27 29074 เด็กหญิง ชมพูนุช ชุมหิน

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล

28 29075 เด็กหญิง ชลนิกา แถมวัล

29 29076 เด็กหญิง ณิชกานต ไกรออน

30 29077 เด็กหญิง ทิพยประภา วัชระมโนกานต

31 29078 เด็กหญิง ธารทองทิพย แรทอง

32 29079 เด็กหญิง ธิษณามดี ทองปอง

33 29080 เด็กหญิง นฤมล การันยสุทธวงศ

34 29081 เด็กหญิง เนติธร เหลาสมบัติ

35 29082 เด็กหญิง บุญนิสา เพชรโรจน

36 29083 เด็กหญิง ปวิชญาดา ประสมเพชร

37 29084 เด็กหญิง วิภาวรรณ คุณภู

38 29085 เด็กหญิง ศิวพร แปยอ

39 29086 เด็กหญิง สลิลทิพย คุณนาม

40 29087 เด็กหญิง สุธาสินี หงษสินี

41 29088 เด็กหญิง หนึ่งธิดา มะลิเวช

42 29089 เด็กหญิง เหมือนฝน เลนทัศน

43 29104 เด็กหญิง ทิพยธารา โสดาสรอย

44 29166 เด็กหญิง พิมพลภัส อุนวงษ

45 29170 เด็กหญิง ไอยรา ดอยชื่น

46 27977 เด็กหญิง พิชญธิดา  หอมทวนลม

47 28548 เด็กหญิง ศรุตา หนูบุญ

ครูประจําชั้น

นางราตรี   แกวงามศรี

หัวหนาสายชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 27951 เดก็ชาย  ธนวิทย ขันทะบุตร

2 27955 เดก็ชาย  ปติพงษ   สายจําปา

3 27956 เดก็ชาย  พัชรพล  พุทธเสน

4 27961 เดก็ชาย  วรากร   นันทดี

5 27995 เดก็ชาย ธนาพล    แสนทําพล

6 28037 เดก็ชาย แทนคุณ  ศรีรักษา

7 28051 เดก็ชาย ศุภวิชญ    ชาธรรมา

8 29090 เดก็ชาย กฤษณ ชินออน

9 29091 เดก็ชาย ณัฐพัฒน จงดา

10 29092 เดก็ชาย ธนบดี คํานอย

11 29093 เดก็ชาย ธีรศักดิ์ วัฒนสกุลไพศาล

12 29094 เดก็ชาย ปรีญาวัฒน นาคสูสุข

13 29095 เดก็ชาย ภัคพล จตุรัตน

14 29096 เดก็ชาย วีรภัทร ขันซาย

15 29097 เดก็ชาย อัครพล เรืองแสง

16 29152 เดก็ชาย อัครเดช บุญมา

17 28542 เดก็ชาย วุฒชิัย สนวา

18 29145 เดก็ชาย นนทิวรรธน นามมงุคุณ

19 29149 เดก็ชาย ภคนันท กุศลครอง

20 29153 เดก็ชาย รัฐพงษ สมมะนา

21 28013 เดก็หญิง ชลฉัตร เครือสุวรรณวงษ

22 28528 เดก็หญิง ชาลิสา แกวเนตร

23 28025 เดก็หญิง วรัสะยา  นามสุดตา

24 28059 เดก็หญิง ณัฎฐนิชา  บุดดีตุย

25 28068 เดก็หญิง ภัทรศยา  พานนาค

26 28545 เดก็หญิง วรนุช กันนอย

27 29098 เดก็หญิง กชพร บุญอาจ

รายชื่อนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที  3/3  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนกุ  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ช่ือ-สกุล



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที  3/3  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนกุ  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ช่ือ-สกุล

28 29099 เดก็หญิง กนกวรรณ เสนนอก

29 29100 เดก็หญิง กวินทิพย แกวลวน

30 29101 เดก็หญิง จิรภิญญา รสหอม

31 29102 เดก็หญิง จิณพัชญ อัสพันธ

32 29103 เดก็หญิง เชิญขวัญ แกวโสม

33 29105 เดก็หญิง ธนวรรณ เมืองทา

34 29107 เดก็หญิง ปนมลักษณ ลากุล

35 29108 เดก็หญิง พาทินธิดา วันทา

36 29109 เดก็หญิง เมษา จําปาบรรณ

37 29110 เดก็หญิง ศรัญญา มาหลี

38 29111 เดก็หญิง สุจิตรา สีไว

39 29112 เดก็หญิง ปยะดา สกัการิทา

40 29159 เดก็หญิง ฉัตรสุดา สีพรม

41 29163 เดก็หญิง ปณฑิตา ประทุมชาติ

42 29167 เดก็หญิง พิมพสุดา ศรีจรูญ

43 28535 เดก็หญิง ปริศรา ปณฑะดิษ

44 29155 เดก็หญิง กรรณิกา สมบุญโสด

45 29160 เดก็หญิง ชนากานต เจ้ียมเดง

46 29164 เดก็หญิง พัชริญา มีทรัพย

47 29168 เดก็หญิง อภิญญา สายอุบล

ครูประจําชั้น

นางชุลีภรณ   นิลสุวรรณ

นายนัฐพล  รัชตพิบูลย

หัวหนาสายชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 27990 เด็กชาย ณัฐภูมิ   อัคมาตร

2 28009 เด็กชาย อภิชัย  ยอยกลาง

3 28534 เด็กชาย นัทธวัฒน คาํทุน

4 28539 เด็กชาย เผด็จศึก ปสสาวะโท

5 29113 เด็กชาย กฤษณพล ประเสริฐ

6 29114 เด็กชาย ไกรวิชญ ขวัญปาก

7 29115 เด็กชาย จีรภัทร โนนศิริ

8 29116 เด็กชาย ฐิติภัทร รังคํากอง

9 29117 เด็กชาย ณัฐภูมิ สํานักบานโคก

10 29118 เด็กชาย ธัญเทพ อุนสิน

11 29119 เด็กชาย ปฏิญญา จตุรัตน

12 29120 เด็กชาย ปฏิพาน งามดี

13 29121 เด็กชาย ภัทรพล ปองสีดา

14 29122 เด็กชาย ยศกร จันทรกอม

15 29123 เด็กชาย รัชชานนท โยไทยหาญ

16 29124 เด็กชาย อนุชา หาปูทน

17 29142 เด็กชาย กิตติกวิน มณีสาร

18 29146 เด็กชาย นล ศิลปรายะ

19 29382 เด็กชาย วัชรพงศ มาํขุนทด

20 30083 เด็กชาย คุณานนท คชสูงเนิน

21 27974 เด็กหญิง ประกายพร   เดชดอนขม

22 27983 เด็กหญิง วิลาสินี  สุยกิ้น

23 28030 เด็กหญิง อธิติยา   ทองปรีชา

24 28056 เด็กหญิง กุลธิดา เจริญวงศ  

25 28073 เด็กหญิง สุพิชญา   ชาธรรมา

26 29125 เด็กหญิง กัญญารัตน ปากกะพอก

27 29126 เด็กหญิง ชฎาพร บุตตรีวงค

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/4  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/4  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล

28 29127 เด็กหญิง ชนัญญา พลพิลา

29 29128 เด็กหญิง ชนิกานต โตปะ

30 29129 เด็กหญิง ตรีทิพยนภา อยูนคร

31 29130 เด็กหญิง ธนาภา ลือแสง

32 29131 เด็กหญิง ธนิดา ธนโฆษิตโภคิน

33 29132 เด็กหญิง ธัญญรัตน เครือแวงมล

34 29133 เด็กหญิง นันทิตา วงศหนองแลง

35 29135 เด็กหญิง ปภาวรินท ศุภศร

36 29136 เด็กหญิง ปุณยาพร นามบุดดี

37 29137 เด็กหญิง พรรณปพร เล็กดี

38 29138 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ ไกรออน

39 29139 เด็กหญิง วรัทยา ชัยรัตน

40 29140 เด็กหญิง สุภัสสรา เหมาะราษี

41 28021 เด็กหญิง พิชญา  แสงสุริยากาศ

42 29156 เด็กหญิง กัญญพัชร เวียงสิมมา

43 29161 เด็กหญิง ณิชาภัทร โพธิรุด

44 29165 เด็กหญิง พัชรียา สุททธิแสน

45 29169 เด็กหญิง อรุณี ใจคํานึงหา

ครูประจําชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร

นางพิกุล  มีคาํทอง

หัวหนาสายชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 27309 เด็กชาย พุทธภูมิ ชัยนัด

2 27945 เด็กชาย  ณัชพล     ศีรี

3 27947 เด็กชาย  เดชาธร   พุทธเทศน

4 27952 เด็กชาย  ธราไวทย    ถานอาดนา

5 27957 เด็กชาย  ภูมิพัฒน   วรรณโท

6 27958 เด็กชาย  ภูริทัต   วุฒามนตรี

7 27988 เด็กชาย ชยากร  ไพรพา

8 27991 เด็กชาย เดชาพัฒน   บุญคุณ

9 28005 เด็กชาย ศิรศักดิ์  ปุเรชะตัง

10 28032 เด็กชาย จิรภัทร   จันทมุด

11 28042 เด็กชาย นราวิชญ  สิงหชาติ

12 28050 เด็กชาย ศิริชัย พลหลา

13 28054 เด็กชาย อภิชิต     สอนทา

14 28533 เด็กชาย ธนกฤติ วิชิตวรกุล

15 28540 เด็กชาย ภูภูมิ ราชตราชู

16 29171 เด็กชาย กฤตนัน หลาจาด

17 29172 เด็กชาย ณรัฐกรณ โคตรศรีวงษ

18 27967 เด็กหญิง กันตกมล   เขียวอาษา

19 27973 เด็กหญิง ประกายกาญจน แสนพิมพพา

20 27975 เด็กหญิง ปุณิกา   ศริิขอนแกน

21 27980 เด็กหญิง มีนา   งอกไขนํ้า

22 28010 เด็กหญิง กนกรดา    สีเทพสวด

23 28015 เด็กหญิง ณัฐธยาน   สาระปญญา

24 28016 เด็กหญิง ธัญญนิรชา    ดวงมาลา

25 28017 เด็กหญิง ปณัฎฎา   ศรีบุญยอด

26 28018 เด็กหญิง ปวิชญาดา    สาดา

27 28023 เด็กหญิง ภัทราพร   ไชยธรรมมา

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/5  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/5  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล

28 28026 เด็กหญิง วัชราภรณ    จงไพรัตน

29 28029 เด็กหญิง สุวิมล   ภูมี

30 28064 เด็กหญิง พรพรรณ  เวียงวะลัย

31 28069 เด็กหญิง วรกมล   ลวงสวาส

32 28070 เด็กหญิง วรัณญา   จันทรขอนแกน

33 28071 เด็กหญิง วิมลลักษณ  ศรีมณีรัตน

34 28360 เด็กหญิง พลอยณวพัชร มั่นคง

35 28536 เด็กหญิง ปณฑิตา จันทรเพชร

36 29175 เด็กหญิง ธนัญญา อรรคฮาด

37 29176 เด็กหญิง วรพิชชา ดวงพันนา

ครูประจําชั้น

นางลัญฉกร   จันทะเริง

นางสาวอโนมา  สัตนาโค

หัวหนาสายชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

1 27944 เด็กชาย  จิรายุ   จันทรพิทักษ

2 27946 เด็กชาย  ณัฐภัทร   กลาหาญ

3 27987 เด็กชาย จักรกฤษณ   พุทธรัสสุ

4 27999 เด็กชาย ปุญญพัฒน   หนูบุญ

5 28048 เด็กชาย รัชชานนท   หารชัย

6 28541 เด็กชาย ภูริช โฮมเธาว

7 29177 เด็กชาย กรวิชญ ดานซาย

8 29178 เด็กชาย คุณานนท เจริญขํา

9 29179 เด็กชาย ไตรภูมิ ดั้งดอนบม

10 29180 เด็กชาย นันทภพ สรอยบับ

11 29181 เด็กชาย ปุญญพัฒน ทองดอนบม

12 29182 เด็กชาย รชต แสนโสม

13 29184 เด็กชาย เอกปวินท ทองภู

14 30084 เด็กชาย กันตภณ สัจจพงษ เขาใหม2563

15 27982 เด็กหญิง วรินทรธร   รัตนประภา

16 27452 เด็กหญิง กมลลักษณ  ปญญาเกิด

17 27969 เด็กหญิง ธนิดา   สีลับซาย

18 28019 เด็กหญิง พรปวีณ   เกษประสิทธ์ิ

19 28060 เด็กหญิง ทิวาพร  โพธ์ิเทพา

20 28075 เด็กหญิง อาทิฌานันท  มณีดวง

21 28538 เด็กหญิง ภัทราพร ศรีเรือง

22 28012 เด็กหญิง ภิญญดา คําพิทักษ

23 29185 เด็กหญิง กัญญารัตน อัตถาภูมิ

24 29186 เด็กหญิง จารุพิชญา ศิริแกว

25 29187 เด็กหญิง ชญานิศ เดชบุรัมย  

26 29188 เด็กหญิง ณัชริญา หลาพลชาย

27 29189 เด็กหญิง ณัฏฑธิดา ลอยฟา

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/6  ภาคเรียนที่   1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล



เลขที่
รหัส

นักเรียน
หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที  3/6  ภาคเรียนที่   1  ปการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน

ชื่อ-สกุล

28 29190 เด็กหญิง ณัฐกฤตา   สาพรมมา

29 29191 เด็กหญิง นพภัสสร แผงบุดดา

30 29192 เด็กหญิง นันทนภัส เรืองภวา

31 29193 เด็กหญิง เนตรนรินทร บังใบ

32 29194 เด็กหญิง เบญญาภา ราชนาวี

33 29195 เด็กหญิง ผกาวรรณ กูพิมาย

34 29196 เด็กหญิง พุทธิมา มูลตรี

35 29197 เด็กหญิง อภิรดี รัตนภักดี

36 29174 เด็กหญิง ณัฏฐิมา งานจัตุรัส

ครูประจําชั้น

นางธัญวรัตน   สุภาวัฒนพันธ

หัวหนาสายชั้น

นางสุภาภรณ   ศรีอุดร


