
ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28854 เด็กชาย ชยพัทธ์ ไพรพา

2 28857 เด็กชาย ธนวินท์ ตระการจันทร์

3 28859 เด็กชาย นิชคุณ แก่นพิมพ์

4 28860 เด็กชาย ปิติศักด์ิ วงศ์วิรัตน์

5 28898 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ขวาล าธาร

6 28965 เด็กชาย ธนกร เดิมชัยภูมิ

7 28973 เด็กชาย ภูวดล จันทร์ขอนแก่น

8 29848 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ค าสงค์

9 28869 เด็กหญิง กาญจนา สท้านอาจ

10 28880 เด็กหญิง พรกมลต์ แสนอาจ

11 28883 เด็กหญิง ลักษณ์นารา อ าภรัตน์

12 28886 เด็กหญิง อัญชลี หลานวงศ์

13 28904 เด็กหญิง จันทรวลัย อภิสกุลชาติ

14 28909 เด็กหญิง นิชาภา อริยนันทพงศ์

15 28940 เด็กหญิง กนกกุล อยู่เย็น

16 28945 เด็กหญิง ณัฐวศา พงศพัศกร

17 28948 เด็กหญิง ปภัสร์นันท์ เพลียรักษ์

18 28950 เด็กหญิง พิชญาภา กรอบทองสุข

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางวริยา   วิจิตรศุภการ 064-2423954

นายธนาธิป  สอนศีลพงศ์ 061-9746446

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29849 เด็กชาย ชุติพนธ์ หล้าจันทร์ดา

2 29850 เด็กชาย ธนดล ม่ิงเจริญพาณิชย์

3 29851 เด็กชาย ธนวัฒน์ กรมน้อย

4 29852 เด็กชาย พงศภัค พุทธศรี

5 29853 เด็กชาย ภาคิน ศิริจันทร์

6 29854 เด็กชาย มงคลวุฒิ ป้อมแสงสี

7 29855 เด็กชาย วีระพันธ์ สุขพิไลกุล

8 28957 เด็กหญิง สุพิชญา ถิตย์ผาด

9 28986 เด็กหญิง นภสร ค าแสน

10 29856 เด็กหญิง กวิสรา สุทธิประภา

11 29857 เด็กหญิง ณญาดา ปาทา

12 29858 เด็กหญิง ณัฐชา ม่วงคะลา

13 29859 เด็กหญิง ธนภร อยู่สถาพร

14 29860 เด็กหญิง นริศรา ศรีบุญฮุง

15 29861 เด็กหญิง เนตรชนก ยศค า

16 29862 เด็กหญิง รตานรี แสนนาม

17 29863 เด็กหญิง สุขปภา ทองดอนค า

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางวริยา   วิจิตรศุภการ 064-2423954

นายธนาธิป  สอนศีลพงศ์ 061-9746446

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/1B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28856 เด็กชาย ธนกฤต พลอยพุ่ม

2 28862 เด็กชาย พิพัฒน์ ชัชวาลรัตน์

3 28863 เด็กชาย พุธศิลป์ วัชระมโนกานต์

4 28897 เด็กชาย ปริณทร เก้าบุญ

5 28899 เด็กชาย ภาสกร อนุสุเรนทร์

6 28932 เด็กชาย ปฏิพล นามบุบผา

7 29864 เด็กชาย กฤติพงศ์ ไชยสิม

8 28868 เด็กหญิงกตัญญู แสงโรชา

9 28884 เด็กหญิงศิรินภา วงษ์หาแก้ว

10 28907 เด็กหญิง ธนัญชนก ปัดนา

11 28917 เด็กหญิง วรัชญา สิงห์คิบุตร

12 28918 เด็กหญิง สิริกานต์ แสนบุดดา

13 28958 เด็กหญิง อารยา จักรนันทพล

14 28959 เด็กหญิง วรรณนธิดา ฟ้าร่มขาว

15 28980 เด็กหญิง กรณษา หรรษกุลกิจ

16 29874 เด็กหญิงกนกรดา บุญเรือง

17 29875 เด็กหญิงกัญญาพัชร ค่ังค าภา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวบุษยา  เหลือผล 080-6936651

นางสาวสิริยลริยา  วศิริอารยา 081-0598564 ,097-3196569

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2A  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29865 เด็กชาย จตุรวิชญ์ ศรีกันหา

2 29866 เด็กชาย จิรายุ ค ายอด

3 29867 เด็กชาย ชานนท์ มีระเกตุ

4 29868 เด็กชาย ณัฐภัท แก้ววงษา

5 29869 เด็กชาย ธนภัทร อารมฤทธ์ิ

6 29870 เด็กชาย พงปกร ชัยวงษ์

7 29871 เด็กชาย ภัทรศักด์ิ ค าวงษ์ทรงศักด์ิ

8 29872 เด็กชาย รัฐชานันท์ แก้วทา

9 29873 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก่นนาค า

10 28896 เด็กชาย ปรวีร์ คงล าพันธ์

11 29876 เด็กหญิงเกศราภรณ์ มณี

12 29877 เด็กหญิงณภัทวลัญซ์ รักษ์ มาดาโท

13 29878 เด็กหญิงธิชาภัทร ชัยหาทับ

14 29879 เด็กหญิงพรอุษา ดอนอ่อนสา

15 29880 เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีมาโนช

16 29881 เด็กหญิงสุขสวรรค์ เรืองดารา

17 29882 เด็กหญิงสุพิชญา จ านงชอบ

18 29883 เด็กหญิงอรกัญญา แสนจ าลา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวบุษยา  เหลือผล 080-6936651

นางสาวสิริยลริยา  วศิริอารยา 081-0598564 ,097-3196569

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/2B  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28888 เด็กชาย กวิน รังค ากอง

2 28890 เด็กชาย ไกรวุฒิ ชัยเสน

3 28930 เด็กชาย ธนกฤต สามารถ

4 28939 เด็กชาย ศุภโชค คนล ้า

5 28961 เด็กชาย คณาธิป เฮ้าแสง

6 29884 เด็กชาย กฤษณภูมิ ตะวงษา

7 29885 เด็กชาย คุณภัทร ประโพระพัง

8 29886 เด็กชาย จารุวัฒน์ วรรณุรักษ์

9 29887 เด็กชาย จิรวัฒน์ ทองยศ

10 29888 เด็กชาย จิรายุ สมทอง

11 29889 เด็กชาย เจษฏ์พิพัฒ จ าปาศรี

12 28872 เด็กหญิง ณิชมน สิมมะคร

13 28881 เด็กหญิงปาณิสรา กุศลสถิตย์

14 28885 เด็กหญิงอริสรา สนวา

15 28942 เด็กหญิง โชติกา เนินกระโทก

16 28982 เด็กหญิง จิราพร เถ่ือนมูล

17 29901 เด็กหญิงเชิญขวัญ กระยอม

18 29902 เด็กหญิงญาดา โสแสนน้อย

19 29903 เด็กหญิงณัฐชา วงษ์ปัญญา

20 29904 เด็กหญิงณัฐิดา เรียงภวา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นายนิรุท  ทองภูบาล 061-1097775

083-0823647

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/3A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นายณรงค์  อเนกนวล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29890 เด็กชาย ชนวีร์ หนอปัญญา

2 29891 เด็กชาย ญาณวรุตม์ อนุราช

3 29892 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ นามละคร

4 29893 เด็กชาย ณกร เคนแสนโคตร

5 29894 เด็กชาย ณัฏฐบดินทร์ แสงนนท์

6 29895 เด็กชาย ปิยพงศ์ ทองปาน

7 29896 เด็กชาย พุฒิภัทร เรืองประพัฒน์

8 29897 เด็กชาย ภูมินรินทร์ จันทะเนตร

9 29898 เด็กชาย วรเทพ เทพทองดี

10 29899 เด็กชาย อภินันท์ จ าปางาม

11 29900 เด็กชาย อัครเดช นนท์สุรัตน์

12 29905 เด็กหญิง ณิขนันทร์ ทรงสิทธ์ิ

13 29906 เด็กหญิง ธันยพร อ่อนเพ็ง

14 29907 เด็กหญิงนภวรรณ แก้วก ่า

15 29908 เด็กหญิงปภาดา ศรีกุลวงศ์

16 29909 เด็กหญิงประพิมพรรณ แก้วดอนหัน

17 29910 เด็กหญิง รัฐจิรา ชูภักดี

18 29911 เด็กหญิงวรัมพร พงษ์ปล้ืม

19 29912 เด็กหญิง สุพรรณรัชต์ เถ่ือนพาชิน

20 29913 เด็กหญิง สุรนุช อักษรรัตน์

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นายนิรุท  ทองภูบาล 061-1097775

083-0823647

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/3B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นายณรงค์  อเนกนวล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28853 เด็กชาย ชนาธิป สีทา

2 28855 เด็กชาย ทัณฑิมา หลักค า

3 28861 เด็กชาย พิชญะ หอมทวนลม

4 28926 เด็กชาย คุณานนต์ คลังกลาง

5 28974 เด็กชาย วรพล ปัดทุมมี

6 29914 เด็กชาย กันตชาติ สุวรรณแก่น

7 29915 เด็กชาย โกเมนทร์ ไชยภักดี

8 29916 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคินชาติ

9 29918 เด็กชาย ไตรภพ บุญทองสุข

10 29919 เด็กชาย เทพหัสดิน ทับบุญ

11 28870 เด็กหญิงขวัญธิดา รัตนวรรณ

12 28877 เด็กหญิงนัคมน อินพินิจ

13 28983 เด็กหญิง ชลธิชา เรืองศิริ

14 29930 เด็กหญิงกชพรรณ สิริดลสุข

15 29931 เด็กหญิงจุฑามาศ ควรสุข

16 29932 เด็กหญิงชนันธร เพชรก้อน

17 29933 เด็กหญิงชาลิสา วัยเจริญ

18 29934 เด็กหญิงญาณัจฉรา คชสูงเนิน

19 29935 เด็กหญิงณัฐนิชา ชาวสวน

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

095-9596639

นายจิตตะ  ระกิตติ 095-9568856

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/4A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางชุติกานต์  ทาเชาว์

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29920 เด็กชาย ธนภัทร มอญจัตุรัส

2 29921 เด็กชาย ธนาวุฒิ โสนางาม

3 29922 เด็กชาย นรากร ต่วนไธสง

4 29923 เด็กชาย พงศพัฒณ์ หาญสุริย์

5 29924 เด็กชาย พัทธดลย์ อินทะแสง

6 29925 เด็กชาย พิชชากร ดวงวันทอง

7 29926 เด็กชาย เพชรแท้ สุชบุญชูเทพ

8 29927 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ค าสูนชา

9 29928 เด็กชาย รัตนพัฒน์ นาเจริญวุฒิกุล

10 29929 เด็กชาย สุวิทวัส สีใส

11 29917 เด็กชาย เดนนิส ฟัน สเตอร์เกินเบอร์ค

12 29936 เด็กหญิง ธัญชนก ก๋อยฮะกุล

13 29937 เด็กหญิงปภาวรา ปัดไธสง

14 29938 เด็กหญิงพิชญาภา เมฆขุนทด

15 29939 เด็กหญิงพิชามญช์ ทวีสุวรรณ

16 29940 เด็กหญิง วิลาวัลย์ ดวงวันทอง

17 29941 เด็กหญิง ศิรดา สกุลศักด์ิ

18 29942 เด็กหญิง สุชานันท์ กุนชนบท

19 29943 เด็กหญิง สุริษา ศรีบุรินทร์

20 29944 เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ สมปาน

21 29945 เด็กหญิงไอรดา ศรีนาวา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

095-9596639

นายจิตตะ  ระกิตติ 095-9568856

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/4B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางชุติกานต์  ทาเชาว์



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28866 เด็กชาย ศักดิภัทร สวามิ

2 28929 เด็กชาย ตรัย ภักดี

3 28969 เด็กชาย ปณิธิพงษ์ ยะโสธร

4 28970 เด็กชาย ปัณณธร ไทยทองหลาง

5 28975 เด็กชาย วโรดม มีมานะ

6 28978 เด็กชาย สรวิชญ์ บุญรัตน์

7 29946 เด็กชาย กีรติ โค้วกิม

8 29947 เด็กชาย ธนภัทร สิงห์ทา

9 29948 เด็กชาย ธรรมรักษ์ สุกรรณ์

10 29949 เด็กชาย ธีทัต อาจวิเชียร

11 29950 เด็กชาย ธีรดล ร่วมแก้ว

12 28951 เด็กหญิง พิมพ์ชุดา อรุณวราภา

13 28985 เด็กหญิง ตวิษา เฮียงจันทา

14 28988 เด็กหญิง บัวบูชา สติภา

15 29962 เด็กหญิงกรกัญญา จิตแหลม

16 29963 เด็กหญิงกฤตพร สุนประสพ

17 29964 เด็กหญิงกัญญภัทร มีป้อง

18 29965 เด็กหญิงเกณิกา เอ่ียมจ ารูญ

19 29966 เด็กหญิงฐิตารีย์ ช่างไม้

20 29967 เด็กหญิงชนันท์ธิดา แสงค า

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

085-6808376

081-5466768

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

นางสาวสรญา  ทองธรรมมา

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/5A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

นางชุตินันท์  รัตนทิพย์

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29951 เด็กชาย ปัณณธร โนนบุดศรี

2 29952 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บุญนาน

3 29953 เด็กชาย ภาคิน โพธิราช

4 29954 เด็กชาย ภานุชิต กุดกุง

5 29955 เด็กชาย ร่มเกล้า อ่อนเหลา

6 29956 เด็กชาย รัชเวช ศรีษะเกตุ

7 29957 เด็กชาย วชิรการณ์ บุญธรรม

8 29958 เด็กชาย วรากร จวงจันทร์

9 29959 เด็กชาย อภิรักษ์ เริงจักร์

10 29960 เด็กชาย อรรคบุษย์ พงษ์ศรี

11 29961 เด็กชาย อินทรายุธ เตชนรวิชญ์

12 29968 เด็กหญิงชนิดาภา รอดสุโข

13 29969 เด็กหญิงฐานิศรา แซ่ฉ่ัว

14 29970 เด็กหญิงณฤดี นุศรีวอ

15 29971 เด็กหญิงทอฝัน มหาชานนท์

16 29972 เด็กหญิงนภัสสร โคตรตาแสง

17 29973 เด็กหญิงปริฉัตร อุ่นผาง

18 29974 เด็กหญิงพิชญา โชติเวทวิศาล

19 29975 เด็กหญิงพิมพ์ลภา ด าริวงษ์ไพศาล

20 29976 เด็กหญิงอภิชญา กองทรัพย์

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

085-6808376

081-5466768

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/5B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางชุตินันท์  รัตนทิพย์

นางสาวสรญา  ทองธรรมมา



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28852 เด็กชาย ธนากร สารสังข์

2 28892 เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุตรค าโชติ

3 28901 เด็กชาย ภูผา เนาวนนท์

4 28964 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองสุมาตร

5 28971 เด็กชาย ปิติภัทร แก้วมะณี

6 29977 เด็กชาย กฤษณะ โปร่งจิต

7 29978 เด็กชาย เกรียงไกร วรปัญญาตระกูล

8 29979 เด็กชาย ชนกันต์ โพธ์ิศรี

9 29980 เด็กชาย ชลนภัทร์ จ่ายนอก

10 29981 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ญาณบุญ

11 29982 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ขวาแซ้น

12 28944 เด็กหญิง ณัฐธเนตร วรรณเวช

13 28991 เด็กหญิง พิชนาฎ แสงสุริยากาศ

14 29994 เด็กหญิงกวินธิดา รามจาตุ

15 29995 เด็กหญิงกัญญาภัค ทุยไธสง

16 29996 เด็กหญิงขวัญข้าว หงษ์สินี

17 29997 เด็กหญิงจิดาภา บัวสีแดง

18 29998 เด็กหญิงจิรัชญา ทัพลคร

19 29999 เด็กหญิงณชนก เตินเตือน

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

094-3036767  

095-1689429

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/6A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางนิภาพรรณ มณีเนตร

นางเชาวลักษณ์  ศรีจันทร์

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29983 เด็กชาย ธนากร อินทจักร

2 29984 เด็กชาย ธมกร สุนทะโรจน์

3 29985 เด็กชาย ปิติภัทร สีหามูล

4 29986 เด็กชาย พสิษฐ์ อ่างบุญตา

5 29987 เด็กชาย พิชญ กุศลครอง

6 29988 เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธ์ิรัตน์

7 29989 เด็กชาย พุฒิภัทร ขันขวา

8 29990 เด็กชาย มังกรมารี ชัยผง

9 29991 เด็กชาย ศิริขจร หันตุลา

10 29992 เด็กชาย ศิวพล รัตนศรี

11 29993 เด็กชาย สัณหณัฐ เสนาสิงห์

12 30000 เด็กหญิงธนันญ์ภร จงวรรธนะศิลป์

13 30001 เด็กหญิงธนิชา พุฒซ้าย

14 30002 เด็กหญิงธิติพร ธนสารวิวัฒน์

15 30003 เด็กหญิงปารมิตา แพงไทย

16 30004 เด็กหญิงพีชญา จันทแก้ว

17 30005 เด็กหญิงภัสพร ไชยมี

18 30006 เด็กหญิงสรินฏาพร วรรณพงษ์

19 30007 เด็กหญิงหทัยรัตน์ กล่ินโอชา

20 30008 เด็กหญิงไอรษา ศรีนาวา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

หัวหน้าสายช้ัน

นายนิรุท  ทองภูบาล

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1/6B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางนิภาพรรณ มณีเนตร

นางเชาวลักษณ์  ศรีจันทร์


