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

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29383                                    เด็กชาย กนกศักด์ิ         ร่ืนสิน             

2 29385  เด็กชาย กิตติพงษ แสงจันทร์ 

3 29387  เด็กชาย จิรายุทธ          สิงหคําปอง 

4 29389  เด็กชาย ณภัทร            ล้ิมสวัสด์ิธารา  

5 29391  เด็กชาย ธนภัทร           ตันตระบัณฑิตย

6 29393  เด็กชาย นนทพัทธ ทองดวง  

7 29395  เด็กชาย ศุภลักษณ ลีปาน 

8 29397  เด็กชาย อภิรักษ อินทรโทโล

9 29392  เด็กชาย ธีรวิชญ บุญยธนศักด์ิ  

10 29401  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา         เกตุดี 

11 29403  เด็กหญิง ณิชาภา           วงษคําภา  

12 29406  เด็กหญิง ธัญพิชชา           บูแกว  

13 29408  เด็กหญิง พรทิวา             จายหนองบัว


14 29411  เด็กหญิง วิศัลยศยา          แกววงษา 

15 29413  เด็กหญิง สุนิษา              ล้ิมวัฒนาตระกูล


         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวจินตนา  ขจรวุฒินันท์                  0818738880

นางอรทัย          แสนทวีสุข                  0809719635



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

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29384                                    เด็กชาย กฤาณากร        ทามี             

2 29386  เด็กชาย จิรภาส           คงนาแซง  

3 29388  เด็กชาย ญาณาธร        เหล่ือมสีจันทร์ 

4 29390  เด็กชาย ตะลันต สรอยศรี 

5 29394  เด็กชาย ปรรนิกร ชนะมาร  

6 29396  เด็กชาย สุรเชษฐ นามราช  

7 29398  เด็กหญิง กมลพิชญ งามนิรัตน

8 29400  เด็กหญิง กัญญพัชร        ชาติมนตรี  

9 29402  เด็กหญิง ณัฏฐนิช          พรมวงษ์

10 29405  เด็กหญิง ธัญพร            วชิรสุนทรพจน์

11 29407  เด็กหญิง พรชนก            ไมดัด

12 29410  เด็กหญิง โยษิตา             เพียชอ

13 29412  เด็กหญิง สิริทิพย โลแกว 

14 29399  เด็กหญิง กัญญณัชชา      ดวงกมลศักด์ิ 

15 30088 เด็กหญิง กรกนก ศรีสมบัติ

         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวจินตนา  ขจรวุฒินันท์                  0818738880

นางอรทัย          แสนทวีสุข                  0809719635



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

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29414                                     เด็กชาย กรัณยพล       ศิริอุเทน             

2 29416  เด็กชาย ขจรศักด์ิ       เจริญรบ  

3 29419  เด็กชาย เตชธรรม       บุญทวี 

4 29421  เด็กชาย ธีรภัทร         วิถีไตรรงค์ 

5 29423  เด็กชาย ปองคุณ         บุญหลา  

6 29425  เด็กชาย ปาณชัย        นาหนองตูม

7 29427  เด็กชาย ภูมิรพีร ศรีไชโย  

8 29456  เด็กชาย พิชชากร        ชาตรี 

9 29430  เด็กหญิง ธนัญชญา       ศรีแกวทุม 

10 29432  เด็กหญิง ธัญลักษณ บุษบงก

11 29434  เด็กหญิง ปทิตตา         โพธิยา 

12 29438  เด็กหญิง มานิดา         สังวรราชทรัพย์

13 29440  เด็กหญิง รภัสสรณ แจงสุข


14 29442  เด็กหญิง สิรินทรา       พลเทพ 

15 29444  เด็กหญิง อัญชิสา        คงธรรมชาติ


         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางจิตติมา      กล้าขยัน                 0956649053

นางวิศัลยา      สุวรรณทา                 0619569661 



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

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29415  เด็กชาย กันตพงศ ปล่ังกลาง   

2 29418  เด็กชาย ณรัก           เอนกนวล  

3 29420  เด็กชาย  เตชิต         แกวบุญเรือง   

4 29422  เด็กชาย นัทธนันท แสงออน 

5 29424  เด็กชาย ปญญาพัฒน ถมหนวด  

6 29426  เด็กชาย  ภูตะวัน        โทมล

7 29428  เด็กชาย  ภูริทัตต สระอุบล 

8 29429  เด็กหญิง จารุพิชญา     โสวันทา

9 29431  เด็กหญิง ธัญญารัตน ศรีภุมมา

10 29433  เด็กหญิง  ธีรัชยา         วงษลาษี

11 29436  เด็กหญิง พราวไพลิน      วงษสีหา 

12 29439  เด็กหญิง มาริสา           พุฒสะอาด

13 29441  เด็กหญิง สิรินทรา         พลเทพ

14 29443  เด็กหญิง อภิญญา         สุทธิศักด์ิ  

         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางจิตติมา      กล้าขยัน                 0956649053

นางวิศัลยา      สุวรรณทา                 0619569661 



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

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันจันทร์   วันพุธ  วันศุกร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29445  เด็กชาย กฤตชัย         สิมศิริวัฒน  

2 29447  เด็กชาย จิตพิสุทธ์ิ       ลิขิตดํารงชัย   

3 29449  เด็กชาย ฐปนพงศ โคตรชุม 

4 29451  เด็กชาย ณัฐธชนพงศ มูลกิตติ

5 29453  เด็กชาย นิติธร           ใจคํานึงหา  

6 29455  เด็กชาย ปยพัฒน ศรีหนองกุง 

7 29458  เด็กชาย วชิรวิทย จํางูเหลือม  

8 29461  เด็กชาย  สตีเฟน          พิลาวัน  

9 29462  เด็กชาย กมลชนก         อาจวิชัย  

10 29464  เด็กชาย นันทพร          นามมุงคุณ  

11 29470  เด็กหญิง ลัลนา             ภาพสิงห์

12 29474  เด็กหญิง สมปราถนา       คะนานทอง 

13 29476  เด็กหญิง ไอศวรรย รอยศรี 

         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางดวงจันทร์   ยอดสะอึ                 0952324949

นางสาวฐิตาภา  สามารถ                 0886922415



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

                โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

                     เรียนวันอังคาร   วันพฤหัสบดี  วันเสาร์

ท่ี

   รหัส  

นักเรียน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 29446  เด็กชาย กิตตินันท ชาตะ  

2 29448  เด็กชาย จิรวัฒน บุรินทรอุทัยกุล  

3 29450  เด็กชาย ณรงคชัย         หนูนอย 

4 29452  เด็กชาย นโม               โสภิณ  

5 29454  เด็กชาย บุรินทร ธนะบุตร  

6 29457  เด็กชาย ภูริช              วิชัยวงษ์

7 29460  เด็กชาย สรยุทธ           กวนสีรัก  

8 29700  เด็กชาย ชิติพัทธ ชาทา  

9 29463  เด็กชาย ณัฐรินทร คุมโสก 

10 29467  เด็กชาย พิมพชญา         มณีรัตน์ 

11 29469  เด็กหญิง รัญชิตา           แสนเมือง 

12 29471  เด็กหญิง วริศรา            รวมสุข  

13 29473  เด็กหญิง ศรุตา             ทรัพยเรืองเนตร 

14 29475  เด็กหญิง อนุสรา           สาหม่ัน 

15 29697  เด็กหญิง อัญณิชา          สมอุมจารย์

16 29468  เด็กหญิง ภิญญาดา        จรรยายงค์

17 29472  เด็กหญิง วิภาดา            แสนพงษ

         ครูประจําช้ัน                หมายเลขโทรศัพท์

นางดวงจันทร์   ยอดสะอึ                 0952324949

นางสาวฐิตาภา  สามารถ                 0886922415


