
รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/1 (ห้อง A) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563
                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์ท่ี    รหัส  ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29701                        เด็กชาย กวินกิตต์ิ      เขียวขา

2 29703  เด็กชาย ธนพนท มุงพุทธรักษา 

3 29705  เด็กชาย ธนิน            เวียงนนท

4 29707  เด็กชาย ปรัชญา         พาสิงห

5 29709  เด็กชาย พุฒิภัค          สําราญกิจ 

6 29711  เด็กชาย เมธัส            ชางแกว 

7 29713  เด็กชาย วรวรรธน พุทธรรมมา

8 29715  เด็กชาย วรินทร          ขวัญตึก 

9 29717  เด็กชาย อนพัช           คงเกิด 

10 29714                           เด็กชาย วรัตถ ชัยพิมพ

11 29719  เด็กหญิง กรองแกว       ดวงสงค

12 29721  เด็กหญิง กัญญาณัฐ       สําราญพัฒน์

13 29725  เด็กหญิง ณัฐวศา          คงเกต

14 29729  เด็กหญิง ปญญรัชต แสนนาม 

15 29731  เด็กหญิง พลอยชมพู      อุดมชัย 

16 29733  เด็กหญิง มาศิริ            พิมพนนท

17 29735  เด็กหญิง อริญชยา        พรมงาม 

18 29737  เด็กหญิง พัชราภา        ดวงแสง

                     คุณครูประจําช้ัน          หมายเลขโทรศัพท์

                 นางจินตนา  จ้องสละ 0956692915
                นางสาวณิทชาภา  ศิลากุล 0646923665



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/1 (ห้อง B) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

             เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29702  เด็กชาย เดนภูมิ           อาจนอย

2 29704                           เด็กชาย ธนาดุล           คําอวน 

3 29706                               เด็กชาย ธีระศักด์ิ          มาตยวิเศษ 

4 29708                             เด็กชาย ปุญญพัฒน แพงไทย 

5 29710                            เด็กชาย ภัณฑวัฒน ดวงมณี 

6 29712                          เด็กชาย วรกฤต            คัณฑี 

7 29716                          เด็กชาย โสบวรภัค         ทาวพา

8 29718                               เด็กชาย อัครวินท หม่ันหินลาด

9 29720                            เด็กหญิง กันยลักษณ รักษาเคน

10 29722                             เด็กหญิง ฉัตราภรณ ภารดิลก 

11 29724                          เด็กหญิง ณัฐนิชา          รังสิมาน

12 29726                              เด็กหญิง ธัญยรัตน หัสโรค

13 29728                          เด็กหญิง นันทพร            กองหิน

14 29730                         เด็กหญิง พรรณวรท         บุญมา

15 29732                          เด็กหญิง พิชญธิดา           วรบุตร

16 29734                           เด็กหญิง เมธารินี            สุภเมธีร

17 29736                           เด็กหญิง อลิศา              ปอมฝน

18 30090 เด็กหญิง กชมน ไทยชาติ

19 29727  เด็กหญิง ธิดาพร          กองหิน 

20 29723  เด็กหญิง ณดา             ช้ินปนเกลียว 

                     คุณครูประจําช้ัน           หมายเลขโทรศัพท์

                 นางจินตนา  จ้องสละ 0956692915

                นางสาวณิทชาภา  ศิลากุล 0646923665



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/2 (ห้อง A) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29737                            เด็กชาย ชิษณุพงศ สิทธิสรศักด์ิ

2 29739  เด็กชาย ณัฐภูมิ           บุษบงกบุษบงก์

3 29741  เด็กชาย ธีธัช             พรมลี 

4 29743  เด็กชาย ปฏิภาณ        วัฒนพฤกษ์

5 29745  เด็กชาย ปญญาพล      แสนคํา 

6 29747  เด็กชาย ปยภัทร         หลาสีดา

7 29749  เด็กชาย ภาคิน           เพียรเสมอ  

8 29751  เด็กชาย สุริยันต คํางาม

9 29753  เด็กชาย เอกรินทร ปุงคํานอย 

10 30089 เด็กชายกิตติธร บุญอนันท์

11 29755  เด็กหญิง จอมขวัญ        ดาตุย 

12 29757  เด็กหญิง ฉัตรชนก        รัตนพร 

13 29759  เด็กหญิง ณิชานันท รักคง 

14 29761  เด็กหญิง ธิดาพรรณ      จอมเพชร


15 29763  เด็กหญิง ปภาวรินท ทิพสีลาด 

16 29765  เด็กหญิง พิชญาภา       แสนโคตร  

17 29767  เด็กหญิง เพ็ญภิญญา     วงศถาวรสันติ 

18 29769  เด็กหญิง มธุริมา          วุฒามนตรี 

19 29771  เด็กหญิง รัตติกานต รัตนวงศ์

     ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวบุณญานุช  ศิลาขวา                  0856000968

นางสาวปารณีย์      บุรมย์ชัย                  0619898918



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/2 (ห้อง B) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29738                                      เด็กชาย ณัฐเชฐ           พลแกว             

2 29740  เด็กชาย ธนัชกวินทร ชนะรัตน

3 29742  เด็กชาย นฤบดินทร นามฮุง 

4 29744  เด็กชาย ปรวีร แสงมณี 

5 29746  เด็กชาย ปณณวิชญ ทาสี 

6 29748  เด็กชาย พุฒิภัทร          อําพระรัตน์

7 29750  เด็กชาย ภูริณัฐ            คํามีออน 

8 29752  เด็กชาย เอกธนา          มาตยภูธร 

9 30091 เด็กชายปิติชน ศรีสมบัติ

10 29754  เด็กหญิง กวินทิพย ปรีบุญครอง 

11 29756  เด็กหญิง จิรัชยา           นอยนิวรณ

12 29758  เด็กหญิง ณัฎฐนิชา         พรมตัน

13 29760  เด็กหญิง ธนรัตน หินกลาง 

14 29762  เด็กหญิง เบริล              ทองดี 

15 29764  เด็กหญิง พรปวีณ วงคมงคล 

16 29766  เด็กหญิง พิมพณดา          สกุลจร 

17 29768  เด็กหญิง มณีวัลย แกวใส 

18 29770  เด็กหญิง มาลาริน           วรจินดา 

19 29772  เด็กหญิง ศุภสุตา            คําแพง


     ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวบุณญานุช  ศิลาขวา                  0856000968

นางสาวปารณีย์      บุรมย์ชัย                  0619898918



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/3 (ห้อง A) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29773  เด็กชาย กฤติพงศ์         แสนเมืองชิน          

2 29775  เด็กชาย กวิน              เข็มปญญา  

3 29777  เด็กชาย จิตติพัฒน แลไธสง  

4 29779  เด็กชาย ธนกฤต           คุมไขน้ํา  

5 29781  เด็กชาย นราวิชญ นีระพจน

6 29783  เด็กชาย ปวีร พันธมา    

7 29785  เด็กชาย ภูพิพัฒน ชัยนัด  

8 29787  เด็กชาย สิรภพ            โสพุดออน  

9 29789  เด็กชาย อติวิชญ ยืนทน 

10 29791  เด็กชาย อินทัช            ศรีผิวจันทร 

11 29793  เด็กหญิง กนิษฐา          ผาคํา 

12 29795  เด็กหญิง กวินธิดา         วงษสกุล 

13 29797  เด็กหญิง ฐิติพร            ลอมทอง


14 29799  เด็กหญิง ธันยวีร เวียงแกว 

15 29801  เด็กหญิง ปนัดดา          ชามะรัตน์

16 29803  เด็กหญิง พชรพร           มูลวารี 

17 29805  เด็กหญิง พัชรสุดา         ประไพรวรกุล

18 29807  เด็กหญิง ศุภิสรา           ยอดสงา   

19 29809  เด็กหญิง อารดา           พลเรือง


20 29806  เด็กหญิง พัชราภา         อาษานอก

21 29808  เด็กหญิง เสาวคนธ นามสงา 

            ครูประจําช้ัน                      หมายเลขโทรศัพท์

            นางสงกรานต์       ปราบนอก                         062159559

           นางสาวฐิตาพร      บุญอนันต์                         0972365324



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/3 (ห้อง B) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29774                                    เด็กชาย กฤษกร          นาคศรี            

2 29776  เด็กชาย กวินทัต          ชินพลอย  

3 29778  เด็กชาย เตชสิทธ์ิ         แสนทศพร  

4 29780  เด็กชาย ธนภัทร          คําหารพล   

5 29782  เด็กชาย ปณต             ถาวรวัฒนเจริญ  

6 29784  เด็กชาย ภัทรพล          พูลสวัสด์ิ  

7 29786  เด็กชาย วุฒิภัทร          เสตะ  

8 29788  เด็กชาย องศา             วงษกันยา  

9 29790  เด็กชาย อนันดา           ศรีเพชร  

10 29792  เด็กหญิง กชพรรณ         โคตรมี 

11 29794  เด็กหญิง กรรณิการ สาวะศรี

12 29796  เด็กหญิง จิรัชญา           มาริษา 

13 29798  เด็กหญิง ณัฐณิชา          ขันขจร 

14 29800  เด็กหญิง บัณฑชนิต        สุทธิอภิวัฒน์

15 29802  เด็กหญิง ปวีณนุช          คําโย 

16 29804  เด็กหญิง พรพฤกษา       ทองนพคุณ

17 30087  เด็กหญิง ณหทัย         สามารถ

            ครูประจําช้ัน                      หมายเลขโทรศัพท์

            นางสงกรานต์       ปราบนอก                         062159559

           นางสาวฐิตาพร      บุญอนันต์                         0972365324



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/4 (ห้อง A) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29810                                   เด็กชาย กรภพ          คําแสน            

2 29812  เด็กชาย จารุวิทย บุญวิถี  

3 29814  เด็กชาย ชนาธิป         ด้ังดอนบม  

4 29816  เด็กชาย ณัฐวรรธน ยะราช  

5 29818  เด็กชาย ธีรุตม ปดนา 

6 29820  เด็กชาย พงศธร          ทองดีวงศ์  

7 29822  เด็กชาย พุฒิเมธ          ศรีชัยตุง   

8 29824  เด็กชาย ศักรินทร นครศรี  

9 29826  เด็กชาย อันดามัน        มาศโอสถ 

10 29828  เด็กชาย อานนท อารีรอบ 

11 29825  เด็กชาย  อดิเทพ        เปงสาย  

12 29830  เด็กหญิง เขมิกา          แสนโคตร 

13 29832  เด็กหญิง ญาณินี         จรรยา 

14 29834  เด็กหญิง ธนภร          ดวงมนตรี 

15 29836  เด็กหญิง ธัญญรัตน โภคาพานิชย

16 29838  เด็กหญิง ปราณปรียา    สุยอย  

17 29840  เด็กหญิง พิชญธิดา       แสงทอง 

18 29842  เด็กหญิง วริณรําไพ       สิงหทอง 

19 29844  เด็กหญิง ศิวพร           แสงสุริยากาศ 

20 29846  เด็กหญิง อภิษชยา       รอดดาน 

            ครูประจําช้ัน                    หมายเลขโทรศัพท์

                   นางศุภลักษณ์   เรืองเร่ือ                       0813914360                      0813914361

                   นางสาวดวงฤทัย  ศรีเร                       0874292231



รายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2/4 (ห้อง B) ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2563

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29811                                   เด็กชาย กฤตฤณ         สินโพธ์ิ             

2 29813  เด็กชาย จิตติพัฒน ขุนสวัสด์ิ  

3 29815  เด็กชาย ฐปนวัฒน เวียงวะลัย  

4 29817  เด็กชาย  ธนวรรษ      สุระเสียง   

5 29819  เด็กชาย  นวัธ           เกตุจันทร

6 29821  เด็กชาย  พิภพภัทร     หลอดคํา  

7 29823  เด็กชาย ภูวนัย          รัตนะ 

8 29827  เด็กชาย อัษศฎิณย สังสีมา  

9 29829  เด็กหญิง กชอร          ไทยชาติ 

10 29831  เด็กหญิง ชนมน          เมืองชมภู 

11 29833  เด็กหญิง ณิชนันทน จันดาเบา 

12 29835  เด็กหญิง ธนัชพร         สีวลีวงศ

13 29837  เด็กหญิง ปภาวริณ       จันขุนทศ 

14 29839  เด็กหญิง ปรีญาภรณ โพธิวัฒนโอภา 

15 29841  เด็กหญิง รัตติกานต รัตนวงค์ 

16 29843  เด็กหญิง วิรัชญาภรณ ศรีดวง 

17 29845  เด็กหญิง อธิรญา         ทุมวงศ

18 29847  เด็กหญิง อริสรา          นามราช


         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางศุภลักษณ์   เรืองเร่ือ                  0813914360

นางสาวดวงฤทัย  ศรีเร                  0874292231


