
ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27367 เด็กชาย บูรพา จันทะวงษ์

2 27446 เด็กชาย รพีภัทร เสน่ห์จันทร์

3 28671 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สระทองสอน

4 28675 เด็กชาย ธนโชติพัชรเดช ฟูวงค์

5 28676 เด็กชาย ธนพล ปัญญาสาร

6 27338 เด็กหญิง กนกพร อรรถจินดา

7 27346 เด็กหญิง ปริชญา สว่างพฤกษ์

8 27349 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ มาป้อง

9 27352 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ศรีหนา

10 27377 เด็กหญิง กนกวรรณ แก่นกุล

11 27378 เด็กหญิง กนกอร แก่นกุล

12 27419 เด็กหญิง กิตญาดา ทองประดับ

13 27421 เด็กหญิง เจนจิรา เกตุดี

14 27428 เด็กหญิง ภคมน  ณ ระนอง

15 28093 เด็กหญิง อภิชญา กลมลี

16 28580 เด็กหญิง จิรัชญา แก้วอ้วน

17 28688 เด็กหญิง จินตกัญญา เข่งหุ่ง

18 28690 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ครุฑสุวรรณ

19 28721 เด็กหญิง ไรยา จ่างศรี

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

093-0538899

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/7(4/1 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธ์ิ

T. Tanko

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28677 เด็กชาย ธีรพัฒน์ วงศ์ละคร

2 28678 เด็กชาย ธีรภัทร วะลับ

3 28705 เด็กชาย ปรวรรธพ์ ชอง

4 28738 เด็กชาย ธีระเดช ธรรมารมณ์

5 29694 เด็กชาย วิชิรวิทย์ จันทร์ผิว

6 28692 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อินทรพาณิช

7 28697 เด็กหญิง ปลายฟ้า พุทธปิยบูชา

8 28712 เด็กหญิง คีตาภัทร อุทรักษ์

9 28715 เด็กหญิง นลินวิภา อรุณศรี

10 28717 เด็กหญิง นิชกานต์ ชินวงค์

11 28718 เด็กหญิง พิมพกานต์ มุ่งดี

12 28743 เด็กหญิง กฤษชนก หลงสุวรรณ

13 28744 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ โง๊ะบุดดา

14 28746 เด็กหญิง ณัฐภัสสร นามศรีลี

15 28753 เด็กหญิง ฮิมาวาริ ชินจิโล่

16 29315 เด็กหญิง กฤตพร โรจนแสงชัย

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

093-0538899

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/7(4/1 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางมนัสณัญย์ โงชาฤทธ์ิ

T. Tanko



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28684 เด็กชาย พีระพงษ์ จิตรประสงค์

2 27086 เด็กชาย จักร์พงค์  ดวงมาลา

3 27326 เด็กชาย นนทวัฒน์ โคตรศรี

4 27332 เด็กชาย ศวัสกร  ปัจจัย

5 27360 เด็กชาย ชาญวิทย์ พินิจมนตรี

6 27439 เด็กชาย ธนกร เชิดโกทา

7 27447 เด็กชาย วุฒิชัย  เวชกามา

8 28087 เด็กชาย ณัฐภัทร  นาคกระจาย

9 28090 เด็กชาย ศุภวิชญ์  สุนทรวรวงศ์

10 28668 เด็กชาย กฤติรัชย์ คิดบรรจง

11 28672 เด็กชาย จิรภัทร แสนบุญยัง

12 27464 เด็กหญิง ลลนา คะมานิคม

13 28752 เด็กหญิง วธันยา สิงห์น้อย

14 28691 เด็กหญิง ณฐพร รักษาเคน

15 28723 เด็กหญิง วริศรา นามราษ

16 29316 เด็กหญิง ชญาภา ขันติโก

17 28724 เด็กหญิง ศุภัชฐญา ผิวขาว

18 27454 เด็กหญิง จารุวรรณ กังวลงาน

19 28695 เด็กหญิง นรภัทรพิมน งามเจริญ

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

082-1196659

094-3713616

หัวหน้าสาย

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/8(4/2 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสุธัมมา  นามวงษา

นางสาวกวิศา  อุปศรี

นางกนกพร  ศิริมาลา



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28686 เด็กชาย สิรดนัย โพธิพรม

2 28703 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ทรงไชยยง

3 28708 เด็กชาย ภคพล โพธ์ิมณี

4 28709 เด็กชาย ภูรี พรวินไทย

5 28731 เด็กชาย จักรกฤษณ์ เคลวินซีคอร์ด

6 28735 เด็กชาย ดรัญภพ น้อยเสนา

7 28736 เด็กชาย ธีรพันธ์ หงษ์อาจ

8 28737 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พิมพ์ดีด

9 28740 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ธงภักด์ิ

10 28713 เด็กหญิง ณิศชนา คับพวง

11 27458 เด็กหญิง นันทัชพร สิมมะลา

12 28687 เด็กหญิง จารุวรรณ แสนเหวิม

13 28749 เด็กหญิง นงนภัส ดวงแก้ว

14 27424 เด็กหญิง ทิพย์ธารา ผาลา

15 29310 เด็กหญิง ชฎาภา พลดร

16 27457 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ณ เชียงใหม่

17 28751 เด็กหญิง ปาณิสรา ศรีเสริม

18 28094 เด็กหญิง ฉมามาศ สันเต

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

082-1196659

094-3713616

หัวหน้าสาย

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/8(4/2 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสุธัมมา  นามวงษา

นางสาวกวิศา  อุปศรี

นางกนกพร  ศิริมาลา



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27359 เด็กชาย กิตติภูมิ  เคนหล้า

2 27368 เด็กชาย ปุณณวิช แพงตา

3 27395 เด็กชาย กัลป์ณวรรธน์ เวียงวะลัย

4 27397 เด็กชาย ชยณัฐ ศิริมนตรี

5 27407 เด็กชาย พงศพัศ อนุรัตน์

6 27445 เด็กชาย ภูริเดช  คิอินธิ

7 28341 เด็กชาย ปริยวิศว์ เดชาธรรมรัชต์

8 28669 เด็กชาย คุณากร ศรีสุกอง

9 28670 เด็กชาย จตุพร แสงจันทร์

10 28673 เด็กชาย ธณดล อินทรพันธ์

11 28674 เด็กชาย ธนกฤต ประทุมทอง

12 28685 เด็กชาย ศิวกร แสนบุญยัง

13 27348 เด็กหญิง สุกัญญาพร ป้อมแสงสี

14 27356 เด็กหญิง สุชาดา ชาติมนตรี

15 27392 เด็กหญิงสโรชา ด ารงเลิศตระกูล

16 27425 เด็กหญิงนลินญา  รันค าภา

17 27442 เด็กหญิงชญารัตน์  จิตรบาล

18 28095 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สายสุด

19 28348 เด็กหญิงกนกกร มาจุฬา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

091-8650499

089-7096493

หัวหน้าสาย

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/9(4/3 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางอติพร  โคตรพัฒน์

น.ส.กัลยา  คงนาค

นางกนกพร  ศิริมาลา



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28679 เด็กชาย ธีรภัทร อ่อนเคร็ง

2 28681 เด็กชาย ปราชญ์ ริมไธสง

3 28702 เด็กชาย กิตติกร ชุมยางสิม

4 28704 เด็กชาย ธีรภัทร์ โดดชัย

5 28706 เด็กชาย ปวริศร์ บุญมาก

6 28730 เด็กชาย กิตติพัทธ์ ภักดี

7 28734 เด็กชาย ณัฐวรา ภาโสม

8 28739 เด็กชาย พีรณัฐ คงธนขจร

9 29696 เด็กชาย พชร ศรีคาม

10 28696 เด็กหญิงปริชญา สุประเสริฐการกิจ

11 28698 เด็กหญิง พิชญธิดา สีพวงษ์

12 28711 เด็กหญิง กันยากร กองสู

13 28716 เด็กหญิง นันท์ธิยา แก้วแดง

14 28725 เด็กหญิงสลักเพชร ชัยภูมิ

15 28726 เด็กหญิง สิริกร หาญวงษา

16 28727 เด็กหญิงอภิชยา ค าญา

17 28747 เด็กหญิงณิชนันทน์ สุค าวัน

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

091-8650499

089-7096493

หัวหน้าสาย

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/9(4/3 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางอติพร  โคตรพัฒน์

น.ส.กัลยา  คงนาค

นางกนกพร  ศิริมาลา



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27361 เด็กชาย ณัชนนท์  ศรีวิชา

2 27362 เด็กชาย ณัฐธเดชน์  โพธาคณาพงศ์

3 27372 เด็กชาย ศักด์ินรินทร์ ส าราญดี

4 27398 เด็กชาย ญาณกิตต์ิ จุ้ยธนโชติ

5 27412 เด็กชาย วรเดช วรณิชราชกุล

6 27448 เด็กชาย ศิวพงษ์ เวียงอินทร์

7 27449 เด็กชาย ศุภวิชญ์  ศรีวิชา

8 28101 เด็กชาย เผ่าศิริ ศรีกันหา

9 28595 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชุดนอก

10 28680 เด็กชาย ปรภูเบศ ภูผานี

11 28733 เด็กชาย จิรโรจน์ อินทรพาณิชย์

12 27340 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ประยูรชาญ

13 27466 เด็กหญิง ศิริรัตน์ โชคพิริยะกุล

14 28083 เด็กหญิง ฑิฆัมพร บุญพระลักษณ์

15 28693 เด็กหญิง ณิชารีย์ ปิยะธ ารงชัย

16 28694 เด็กหญิงดากานดา หีบสันเทียะ

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

084-9855214

หัวหน้าสาย

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/10(4/4 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวมลดา  พลศักด์ิ

T.June Ortiz

นางกนกพร  ศิริมาลา



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ
1 28710 เด็กชาย สุรพัศ แสนลุน
2 28728 เด็กชาย กฤติภูมิ ยลถนอม
3 28729 เด็กชาย กวีกร คูสกุลรัตน์
4 28741 เด็กชาย วรกันต์ มาสุข
5 28742 เด็กชาย อชิตพงศ์ นามวงษา
6 29311 เด็กชาย พัฒนพล พันสนิท
7 29312 เด็กชาย ภัทรพล ใสกาง
8 29695 เด็กชาย ฐาณ์ภูมิ ภู่กนก
9 28707 เด็กชาย พงศ์วิสุทธ์ิ ช่ืนบุญเพ่ิม
10 28700 เด็กหญิงศศิระพี บุญสันเทียะ
11 28701 เด็กหญิง สุวพิชญ์ สุโพธ์ิไข
12 28722 เด็กหญิงวนิดา สันติตระกูล
13 28745 เด็กหญิงชนิตา มณฑาทิพย์
14 28750 เด็กหญิง นิภาพร ค าลือ
15 29314 เด็กหญิง เอริตรา ศรีทรัพย์
16 29318 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ สดุดี
17 29313 เด็กหญิง อุมาพร วรน้อย

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์
084-9855214

หัวหน้าสาย

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4/10(4/4 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563
โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวมลดา  พลศักด์ิ
T.June Ortiz

นางกนกพร  ศิริมาลา



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 26857 เด็กชายพัทธดนย์ ยอดเมืองเจริญ

2 26897 เด็กชายธนัช   สาสิมมา

3 27527 เด็กชายกฤตภัค ไตรรัตน์

4 27532 เด็กชายธีรโชติ  บุญชู

5 27537 เด็กชายอาทิตย์  พิผ่วนนอก

6 27557 เด็กชายพงศธร  ทนทา

7 27559 เด็กชายรัฐวินทร์   พัดเพ็ง

8 28206 เด็กชายฐิติพงศ์  นะคะจัด

9 26908 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ดรละคร

10 26909 เด็กหญิงปัณฑิตา แสนนาม

11 27480 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิศิลป์

12 27538 เด็กหญิงกรภัทร  ขาวจันอัด

13 27546 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธรรมมาน้อย

14 27562 เด็กหญิงฒิติรัตน์  ไชยกาล

15 27563 เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธ์ิ

16 27567 เด็กหญิงปุณิกา  สืบวงศา

17 28215 เด็กหญิงนภัสกร  ใจสมคม

18 28217 เด็กหญิงเปมิกา  สามงามยา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางกนกพร  ศิริมาลา 087-8536807

T.Jennifer Dionecio Balicdan

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/7(5/1 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28213 เด็กชายฐิติพงษ์  ล้อมทอง

2 28220 เด็กชายกรวิชญ์  เกศางาม

3 28238 เด็กชายเจษฎา  โนนศรี

4 28255 เด็กชายชนาธิป  รัตนประกรณ์

5 28258 เด็กชายธนากร  เบญจธารากุล

6 28261 เด็กชายวรปรัชญ์  อภิชาตบรรลือ

7 28343 เด็กชายวัชรินทร์  เทวา

8 28230 เด็กหญิงณภัชกมล  โภคินธนวสุ

9 28231 เด็กหญิงธนัญญา  เหมธรรมมา

10 28234 เด็กหญิงเปรมฤดี  ฤทธ์ิชัย

11 28235 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ก๊วย

12 28236 เด็กหญิงวริศรา  ธาระจันทร์

13 28247 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญทิพย์

14 28253 เด็กหญิงศรีสุดา  อาจวาที

15 28269 เด็กหญิงลลิตา  เบ้ามูลตรี

16 28777 เด็กหญิงญาณินท์สุพกา  สินครบุรี

17 28780 เด็กหญิงบุญญาพร  ดาบบัง

18 29340 เด็กหญิงภรติพร  ขันทะวงษ์

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางกนกพร  ศิริมาลา 087-8536807

T.Jennifer Dionecio Balicdan

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/7(5/1 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 26891 เด็กชายจตุรภัทร บุตตะโคตร

2 26900 เด็กชายพิชญ์พล  สัสดีค าวัง

3 27478 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่ตัน

4 27509 เด็กชายนรบดี  สุวรรณแสง

5 27512 เด็กชายภานุวัฒน์  หล้ามะโฮง

6 27529 เด็กชายก่อกุศล  บรรลือ

7 27533 เด็กชายนราวิชญ์  โคตรสวรรค์

8 27552 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์ิ  วงษ์ค าภา

9 27558 เด็กชายภีมวัจน์  อุ่นเรือน

10 28775 เด็กชายอธิบดี   ยานะนันท์

11 26848 เด็กหญิงอธิชา ชมพุทธกนก

12 26916 เด็กหญิงวรวลัญช์  โยธาสมบัติ

13 26918 เด็กหญิงวรินทิพย์  พิริยศิลป์

14 27485 เด็กหญิงภัคจิรา  เสรีวงษ์

15 27525 เด็กหญิงอรุชา  จ่าเมืองฮาม

16 27541 เด็กหญิงธันยานุช  ปินอะ

17 27544 เด็กหญิงปรีชฎา  สุขสวัสด์ิ

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางดวงสมร   มูลกิตติ 091-8656876

นายรัฐ  สุรพล 080-9824299

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/8(5/2 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28204 เด็กชายจิรทีปต์  สกุลเผือก

2 28222 เด็กชายชยพล  พิทักษา

3 28227 เด็กชายเมธาวิน  เกตุขุนทด

4 28239 เด็กชายชยางกูร  ตาบ้านดู่

5 28245 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ค าพิลัง

6 28259 เด็กชายพงศกร  สุวรรณคาม

7 29338 เด็กชายเมธังกร  เทือกภูเขียว

8 30092 เด็กชายวิฒิภัทร  กุญชนะรงค์

9 28212 เด็กหญิงกานติมา  สูงกระโทก

10 28219 เด็กหญิงภรภัทร  สมนุกูลชัย

11 28232 เด็กหญิงนันท์นภัส  ต้นสีนนท์

12 28246 เด็กหญิงชนัญชิตา  นีสร้อย

13 28264 เด็กหญิงณัฐวิภา  นามมูลน้อย

14 28778 เด็กหญิงณัฐกัญญา  โสภณนพคุณ

15 28781 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีบุญมา

16 28782 เด็กหญิงญาดา  พัฒนานนท์

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางดวงสมร   มูลกิตติ 091-8656876

นายรัฐ  สุรพล 080-9824299

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/8(5/2 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 26853 เด็กชายชิษณุพงศ์ สระแก้ว

2 26854 เด็กชายณภัทร พลสาขา

3 26859 เด็กชายภานุกร  เนียมพราย

4 26895 เด็กชายธนกฤต เมืองเจริญ

5 26905 เด็กชายวรโชติ ศรีสุขใส

6 26934 เด็กชายธีรานนท์ สุระสา

7 27528 เด็กชายกวิน  โพธ์ิข า

8 27535 เด็กชายพุทธิพงศ์  โพธารินทร์

9 26844 เด็กหญิงสุคนธวา  นามสง่า

10 26919 เด็กหญิงศันสนีย์ ธารายศ

11 26921 เด็กหญิงสุวชานันท์ ชิตพงศ์ธนภัทร์

12 27481 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แก้วกระจ่าง

13 27540 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ขันทะมูล

14 27542 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคค า

15 27543 เด็กหญิงปณิตา  แสนส่อง

16 27548 เด็กหญิงไปรยา  บุริสตระกูล

17 27549 เด็กหญิงอัญชุลี  สุวรรณธูป

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางรุจิรา  สะเดา 081-6015393

นายชาญชัย  ภัทรมานนท์  095-6649540

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/9(5/3 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27536 เด็กชายรัฐนันท์  อุลหัส

2 27551 เด็กชายกวิน นามแดง

3 27553 เด็กชายธนกฤต  เชิดโกทา

4 28224 เด็กชายธนพัต  ตุลาบดี

5 28225 เด็กชายปภังกร  วันน้อย

6 28242 เด็กชายปรุฬห์  ปาระพิมพ์

7 28243 เด็กชายพิชยดนย์  กงสะเด็น

8 28257 เด็กชายตรัยรัตน์  แพงงา

9 27565 เด็กหญิงปรัชญาพร  อ่อนทะ

10 27927 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ

11 28229 เด็กหญิงชนพิชา  ศรีบุญเรือง

12 28252 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยพิเดช

13 28262 เด็กหญิงกวินทิพย์  ดวงปาโคตร

14 28265 เด็กหญิงธีรัตนชาดา  สีวงษา

15 28779 เด็กหญิงธันญ์ชนก  บดินทร์เดชเดโช

16 29341 เด็กหญิงวราศิณี  วรน้อย

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางรุจิรา  สะเดา 081-6015393

นายชาญชัย  ภัทรมานนท์  095-6649540

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/9(5/3 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27494 เด็กชายปฏิวัตร  ประจันตะเสน

2 27531 เด็กชายทยากร  ประทุมทอง

3 27534 เด็กชายพีระภัทร  แฮนเซ่น

4 27550 เด็กชายกรวิชญ์  โคหนองใฮ

5 28205 เด็กชายชนาธิป  อรรคนิมาตร

6 28207 เด็กชายธนทัต  รัตนศรี

7 28208 เด็กชายนรเศรษฐ์  วิวงค์

8 28209 เด็กชายพงศกร พันธ์ุศิลา

9 28210 เด็กชายภูริวัฒน์  ดวงทองมา

10 28226 เด็กชายพชร  ชุณหะวิเชียร

11 26840 เด็กหญิงภัทราพร โพธ์ิจันทร์

12 26883 เด็กหญิงแพรเพชร สอนจันทร์

13 27022 เด็กหญิงศรัญฉัตร   ผุยนวล

14 27570 เด็กหญิงพิมรภัทร  แฮนเซ่น

15 28214 เด็กหญิงทัชชล  ดวงจิตร

16 28216 เด็กหญิงปารวี  ศิริโรจน์

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นายทวีศิลป์  หาญประเสริฐ 099-1721188

นางสุวรรณี  โพธ์ิจันทร์ 097-2396541

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/10(5/4 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28228 เด็กชายศุกุลวัฒน์  พลศักด์ิซ้าย

2 28237 เด็กชายก้องกิดาวิชญ์  ศรีประวงศ์

3 28240 เด็กชายดนัย  ดวงฤดี

4 28241 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนารักษ์

5 28244 เด็กชายยศสรัล  บัวแก้ว

6 28361 เด็กชายธนชัย   งานโคกสูง

7 28774 เด็กชายรเณศ   วภักด์ิเพชร

8 29339 เด็กชายสิริมงคล   บุตรพุฒ

9 29342 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่เอีย

10 28218 เด็กหญิงพิชชาพร  นาสิงบุตร

11 28248 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใสปัน

12 28249 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทรงจอหอ

13 28263 เด็กหญิงชุติมา  แสนธนู

14 28266 เด็กหญิงประภัทรสร  สุวรรณสม

15 28268 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชินธรัณเศรษฐ์

16 28769 เด็กหญิงนาราชา  อุดมกุล

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นายทวีศิลป์  หาญประเสริฐ 099-1721188

นางสุวรรณี  โพธ์ิจันทร์ 097-2396541

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5/10(5/4 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 25941 เด็กชายณฐกร  วัฒนกิติกุล

2 25961 เด็กชายอดิเทพ  จินจิว

3 26801 เด็กชายธีรเมธ  สุวรรณสม

4 26953 เด็กชายโชควิวัฒน์  ทัศนนพนันท์

5 26972 เด็กชายปัณณวัตน์   พิมพ์ลี

6 26989 เด็กชายทีฆโชติ   เชษฐา

7 26997 เด็กชายอติยะ   ผาวัง

8 27008 เด็กชายญณกร  บุญพิสาร

9 25921 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยสงคราม

10 25977 เด็กหญิงเมธาพร    ชมภูสว่าง

11 26984 เด็กหญิงประภาศิริ  ค ามูล

12 27000 เด็กหญิงนิลลดา   นามภู่

13 27001 เด็กหญิงบุญยาพร  โชติกวี

14 27004 เด็กหญิงศุภกัลยา   ตังตระกูล

15 27755 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อานจ าปา

16 27765 เด็กหญิงชลดา  ผาวัง

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางมะลิวรรณ  ทบบุญ 091-8672646

Mr.Alfie Herdelez Crusis

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/7(6/1 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27010 เด็กชายธนดล   สุยอย

2 27297 เด็กชายอธิภัทร  พงษ์ประเสริฐ

3 27760 เด็กชายนราวิชญ์  งามกระบวน  

4 27761 เด็กชายภูเบศวร์  กอบเก้ือรวยชัย

5 27762 เด็กชายอชิระ  นามมนตรี

6 27782 เด็กชายอัครพล  นาสุริย์

7 28276 เด็กชายแทนคุณ  โพธ์ิดา

8 27767 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สีไต้

9 27773 เด็กหญิงภคพร  คุณสันติพงษ์

10 27775 เด็กหญิงสุชานาถ  ช่างศรี

11 27787 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปิณฑะแพทย์

12 27803 เด็กหญิงธิษตยา  พนพพิรัตน์

13 27807 เด็กหญิงสิรารมย์  ซ้ายบุรี

14 27941 เด็กหญิงอภิชญา   แซ่พัว

15 28798 เด็กหญิงเกวลี  แก้วขันทอง

16 28801 เด็กหญิงนภัสกร  ภูหัวตลาด

17 29365 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมแวงวาปี

18 29690 เด็กหญิงพิชยภา  ตรีพรหม

19 27749 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุ่งดี

20 26980 เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ประนอมสกุล

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางมะลิวรรณ  ทบบุญ 091-8672646

Mr.Alfie Herdelez Crusis

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/7(6/1 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 25894 เด็กชายคณิศร   แพทย์กิจ

2 25913 เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์

3 27779 เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง

4 25958 เด็กชายสุรพัศ   ศรีจินดา

5 26096 เด็กชายอธิวัฒน์   โยธาสมบัติ

6 26971 เด็กชายธีรดนย์  ฉิมหลวง

7 27006 เด็กชายกบิลพัสด์ุ   แสงไสย

8 27009 เด็กชายฑยาธร    ศิริสถิตย์

9 27794 เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ

10 25968 เด็กหญิงณัชชา  พาลี

11 27796 เด็กชายปกป้อง  หล้าสุด

12 27799 เด็กชายสมิทธ์ิ   มากทอง

13 26979 เด็กหญิงกาญจ์กัญจณา  เบ้าเงิน

14 26983 เด็กหญิงปฐมาวดี   สุดแสง

15 26985 เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์

16 26986 เด็กหญิงพิชชาภา   โชติจิตร์

17 27018 เด็กหญิงโชติกา   คนล ้า

18 27019 เด็กหญิงภควดี  เสรีรุ่งเรืองกิจ

19 27750 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง

20 27752 เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางปฐวีนันท์  หนูเวียง 063-4592277

T.Jeffry Colina Surmalabe

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/8(6/2 AEP)  ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563 

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27757 เด็กชายชิษณุพงษ์  สอนสุภาพ  

2 25946 เด็กชายปฏิพัทธ์ิ   ใจธรรม

3 27744 เด็กชายธนโชค  ศิริกาล  

4 27795 เด็กชายธราเทพ  แสงรูจีย์

5 25976 เด็กหญิงป่ินประภา   สุวอ

6 27797 เด็กชายพีรบูรณ์  ศุภกีรติโรจน์

7 27798 เด็กชายวทัญญู  พุทธา

8 28280 เด็กชายวชิรวิทย์  ต้ังหทัยวิสุทธ์ิ

9 27770 เด็กหญิงนัชชา  ยืนมะเริง

10 27772 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อังวราวงศ์

11 27785 เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธ์ิ 

12 27786 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ

13 27790 เด็กหญิงวีรญา  เย็นตุรัส

14 27791 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ

15 27805 เด็กหญิงพีรญา แฝงฤทธ์ิ

16 28337 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญพิทักษ์

17 28357 เด็กหญิงณฤดี  สิงห์ทอง

18 28362 เด็กหญิงอินทิรา   มีเช้ือ

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางปฐวีนันท์  หนูเวียง 063-4592277

T.Jeffry Colina Surmalabe

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/8(6/2 BEP)  ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563 

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 25893 เด็กชายกิตติภัทร  อัมมาลา

2 25901 เด็กชายธนภัทร  ภารสงวน

3 25902 เด็กชายธนรรฐธิพัฒน์  ชามะรัตน์

4 25937 เด็กชายกฤตพรต   แพงตา

5 25938 เด็กชายกันตินันท์   สุริยเรืองศิริ

6 25952 เด็กชายภูดิส  ห่มสิงห์

7 25954 เด็กชายมาร์วิน   แซ่ตัน

8 26956 เด็กชายพสิษฐ์  พูลชะนะ

9 26970 เด็กชายธนกฤต   แพงงา

10 26992 เด็กชายพีรทัต    พลเย่ียม

11 26996 เด็กชายอดิเทพ  ดวงใจ

12 25917 เด็กหญิงกรกนก   ท่าจอหอ

13 25924 เด็กหญิงธัญชนก  ปัดทุมมี

14 25933 เด็กหญิงวรัชยา   แซ่ตัน

15 25969 เด็กหญิงณัฐฐินันท์   กฤษณสุวรรณ

16 25982 เด็กหญิงสุภารัตน์   ขุมรัตน์

17 26978 เด็กหญิงคณิภา   พลทะอินทร์

18 26981 เด็กหญิงธัญมน  อรัญเสน

19 26987 เด็กหญิงสุธินี  ถิตย์ผาด

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางธีร์ชญาน์  อินทร 090-3641514

นายธีรพัทธ์ โพธ์ิจันทร์ 090-9462265

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/9(6/3 AEP)  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563  

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 26998 เด็กชายอาชวิน  บุตรสาธรรม

2 27007 เด็กชายชนาธิป   นาทองบ่อ  

3 27011 เด็กชายภคนันท์  โกทา

4 27015 เด็กชายอภิชา   เพียชิน

5 27763 เด็กชายอภิเชษฐ์  สืบวัน

6 27778 เด็กชายปิติ  ยุระศรี

7 28279 เด็กชายยศกร  ภูมิโยชน์

8 28797 เด็กชายกรวิทย์   หาญวงษา

9 29366 เด็กชายกิตติวัฒน์  ใสกาง

10 29367 เด็กชายเมธาสิทธ์  พันเพ็ชร

11 27756 เด็กหญิงศรินรัตน์  หาญซุยซา

12 27769 เด็กหญิงธนัทอร  เลปนะวัฒน์

13 27784 เด็กหญิงจิรัศยา  กัลยานาม

14 27789 เด็กหญิงรวิสรา  จรัสแสง

15 27804 เด็กหญิงปิยธิดา  รังคะวงษ์

16 28799 เด็กหญิงรวิสรา  วภักด์ิเพชร

17 28800 เด็กหญิงจรรยพร  ไชยคิรินทร์

18 28843 เด็กหญิงปารัช  จรูญเวชธรรม

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางธีร์ชญาน์  อินทร 090-3641514

นายธีรพัทธ์ โพธ์ิจันทร์ 090-9462265

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/9(6/3 BEP)  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563  

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 25962 เด็กชายอิศรานุวัฒน์   เวียงนนท์

2 26946 เด็กชายปรียวิศว์ บุญพระลักษณ์

3 26954 เด็กชายณัฐกร  พลต้ือ

4 26969 เด็กชายทักษพล   โลแก้ว

5 26973 เด็กชายปิยังกูร  แก้วมณี

6 26975 เด็กชายวัชรภัทร์  อรรคจันทร์

7 26977 เด็กชายสิรภพ  อังคะวรางกูร

8 26988 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิลปชีวสันติ

9 26990 เด็กชายเทพภาณุ   งามนิรัตน์

10 26993 เด็กชายพีรวัส    สายสุด

11 27013 เด็กชายรัชพล   ถานอาดนา

12 27014 เด็กชายศิววงศ์   สิทธิศิริสาร

13 25918 เด็กหญิงเกศชยามล   ภูมิผักแว่น

14 25970 เด็กหญิงณัฐนิชา  ซุยทอง

15 26962 เด็กหญิงพนัสชรินทร์  ประเสริฐสังข์  

16 26963 เด็กหญิงพรธิดา  เสชู

17 26966 เด็กหญิงสุธีธิดา   อรุโณทัย

18 27020 เด็กหญิงรุจิราพร  โคหนองใฮ

19 27751 เด็กหญิงจิรวดี  กังวลงาน

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางหนูพิน  พินราช 087-2291691

นายปกรณ์เกียรติ  ปรุงค ามา 099-1925238

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

  รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/10(6/4 AEP)  ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น



ล ำดับท่ี
รหัส

นักเรียน
ช่ือ - สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 27631 เด็กชายฐิติกร  เสน่ห์จันทร์  

2 27745 เด็กชายธนวัต  สีตะสุต

3 27746 เด็กชายนิปุณ  ผิวขาว

4 27747 เด็กชายภาคภูมิ  จูมเกษ

5 27776 เด็กชายฐากร  ข าสุภาพ

6 27777 เด็กชายธีร์จุฑา  ภูกาบ

7 27780 เด็กชายสรยุทธ์ิ  วิรักษา

8 27792 เด็กชายกันทรากร  สาราษฎร์

9 27793 เด็กชายกฤตพล  สุนทะโรจน์

10 27800 เด็กชายสหรักษ์  ฮาตระวัง

11 28112 เด็กชายณาศิส  คืล

12 29368 เด็กชายบุญชนก  ซ่ือตรง

13 26982 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูบุญ

14 27748 เด็กหญิงกวินธิดา  สุระชาติ

15 27771 เด็กหญิงนันทรัตน์ โรจนวิชัย

16 27783 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โยวทิตย์

17 27801 เด็กหญิงกัลยกร  โดดชัย

18 27802 เด็กหญิงซาแมนต้า  ซาโมซินอฟ

19 29369 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ปุญประคม

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางหนูพิน  พินราช 087-2291691

นายปกรณ์เกียรติ  ปรุงค ามา 099-1925238

หัวหน้าสาย

นางกนกพร  ศิริมาลา

  รำยช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6/10(6/4 BEP)  ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  เทศบำลนครขอนแก่น


