
ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28370 เด็กชาย ธีรภัทร มูลสาร

2 28372 เด็กชาย ปกรณ์ แก่นพิมพ์

3 28379 เด็กชาย ภานรินทร์ อุตอามาตร

4 28380 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ รัตติรักษ์

5 28382 เด็กชาย วัชรพล อ่างยาน

6 28407 เด็กชาย กิตติวัฒน์ นามศิริ

7 28408 เด็กชาย คมกริช ลาจ้อย

8 28414 เด็กชาย ธีรวุฒิ ศักด์ิคันธภิญโญ

9 28423 เด็กชาย อดิชาต พุดสุด

10 28450 เด็กชาย ทีฆายุ อานจ าปา

11 28387 เด็กหญิง กฤติพร บุญจวง

12 28388 เด็กหญิง กัญญาภัค แพนพา

13 28395 เด็กหญิง ธยาดา ประชุมจิตร

14 28396 เด็กหญิง ธัญญภัสร์ เพียจันทร์

15 28398 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ภักดีสังข์

16 28400 เด็กหญิง วีรินธิญา แก้วพรม

17 28428 เด็กหญิง ณชาภัทร ปัตตาเทศา

18 28440 เด็กหญิง วนิดา โฮมไชยวงศ์

19 28505 เด็กหญิง กัญญาวีร์ คนสูง

20 28512 เด็กหญิง ปพิชญา ปัทมารัง

21 29483 เด็กหญิง ธัญจิรา เข่งหุ่ง

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

084-4360376

085-5393544

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/1A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวรัชดาพร  ย่ิงยงทรัพย์

นางรัตนากร  แสนจ าสาร

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28453 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ทองด้วง

2 28492 เด็กชาย บูรพา สีหาโมกข์

3 28501 เด็กชาย รัชต์พล วงศ์ภูมี

4 29006 เด็กชาย ปิยภูมิ พิลาโท

5 29013 เด็กชาย ณัฐยศ มาตย์ภูธร

6 29022 เด็กชาย กรวิชญ์ เขม้นกสิกิจ

7 29478 เด็กชาย ชวิศ คลังตระกูล

8 29479 เด็กชาย นิชคุณ โคตรโยธี

9 29481 เด็กชาย ศิวกร วรพันธ์

10 28514 เด็กหญิง พิมเมษา มาเตชะ

11 28523 เด็กหญิง อาริยา ปิณฑะดิษ

12 29011 เด็กหญิง ภาพร มายาทิพย์

13 29017 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สท้านอาจ

14 29021 เด็กหญิง สุพิชชา แสนเหลา

15 29482 เด็กหญิง กานต์พิชชา ผ่านไชย

16 29484 เด็กหญิง นิษฐ์สุดา ภูค ายอด

17 29485 เด็กหญิง ศรัณย์พร ชูกล่ิน

18 29486 เด็กหญิง อัฐภิญญา นักท านา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

084-4360376

085-5393544

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/1B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวรัชดาพร  ย่ิงยงทรัพย์

นางรัตนากร  แสนจ าสาร



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28365 เด็กชาย ชาญวิทย์ นามนู

2 28366 เด็กชาย ชุติเทพ แสงเส้น

3 28371 เด็กชาย นพกร ศรีกลชาญ

4 28409 เด็กชาย จักรภัทร ไชยรส

5 28410 เด็กชาย เตชธรรม เกตุขุนทด

6 28420 เด็กชาย วรัญชัย ผิวอ่อน

7 28464 เด็กชาย อรรถพร ฝาดกระโทก

8 28485 เด็กชาย กฤษฎา กิณรีย์

9 28488 เด็กชาย จารุพัฒน์ กองสมบัติ

10 28495 เด็กชาย พงศภัค ประวัตินภา

11 28389 เด็กหญิงขวัญข้าว วุฒพันธ์

12 28392 เด็กหญิงณัฐวดี หาญสุริย์

13 28430 เด็กหญิงธันยพร เมฆขุนทด

14 28469 เด็กหญิงชนาภา พระสุรัตน์

15 28472 เด็กหญิงทักษอร วงค์มงคล

16 28504 เด็กหญิงกฤตพร นุราช

17 28515 เด็กหญิงแพรวพรรณ ฆามานันท์

18 28516 เด็กหญิงวรรณกานต์ มานะสุจริตกุล

19 28521 เด็กหญิงอริญรดา สาหร่ายพงษ์

20 29005 เด็กหญิงนันท์นภัส พลทะอินทร์

21 29499 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไหวค า

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

066-1532246

081-7181127

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/2A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นายเนรมิต  ม่วงศรี

นางสาวพรนภา  กุลผาย

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28498 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรจันทร์

2 28500 เด็กชาย รัชชานนท์ สุมาลี

3 29487 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ล้ิมปัญญาณิชกุล

4 29488 เด็กชาย ทนงศักด์ิ ทิพยเนตร

5 29489 เด็กชาย ธัญวิทย์ ผางนุย

6 29490 เด็กชาย นราธิป วังบุญมา

7 29491 เด็กชาย นัธทวัฒน์ สุทธาธิวงษ์

8 29492 เด็กชาย มังกร นรินทร

9 29493 เด็กชาย วันชัย สุกุมาร

10 29494 เด็กชาย สวิตต์ จันทวงษ์

11 29019 เด็กหญิงประภัสราภรณ์  พุทธชาติ

12 29495 เด็กหญิงกนกวรรณ สาตร์พงษ์พันธ์

13 29496 เด็กหญิงชนาภัทร ชะโนรับ

14 29497 เด็กหญิงณัฐพร หาญโยธา

15 29498 เด็กหญิงภัทรีญา สุดแดน

16 29500 เด็กหญิงศุภรัตน์ สุธาธรรม

17 29501 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สัจจะมณี

18 29502 เด็กหญิงอารยา ยางงาม

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

066-1532246

081-7181127

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/2B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563B

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวพรนภา  กุลผาย

นายเนรมิต  ม่วงศรี



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28373 เด็กชาย ปฏิภาณ จริยา

2 28376 เด็กชาย พุฒิภัทร ดีโยธา

3 28377 เด็กชาย กัณฑ์เอนก แฝงเมืองราช

4 28447 เด็กชาย ณัฒชัย คิดรอบ

5 28449 เด็กชาย ทิวัฒถ์ พุทธวิมล

6 28456 เด็กชาย ปรีด์ิปราโมทย์ วิลัยพิศ

7 29014 เด็กชาย ทิวัตถ์ นามวันทา

8 29503 เด็กชาย จิรเมธ แสนโคก

9 29504 เด็กชาย ชญตร์ ชมพุทธกนก

10 28399 เด็กหญิงภคพร ผัดวิเศษ

11 28435 เด็กหญิงภาวิมล ภูแมนวาส

12 28438 เด็กหญิงรมิตา ศรีอระพิมพ์

13 28439 เด็กหญิงลักษิกา ค ามะนาด

14 28471 เด็กหญิงณิชา สะท้านบัว

15 28478 เด็กหญิงศุภรดา คุ้มภัย

16 29010 เด็กหญิงปวิตรา สีกุดหล้า

17 29515 เด็กหญิงธนัชชา แซ่ล้ิม

18 29516 เด็กหญิงกรรณิกา หาแก้ว

19 29517 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลีสืบพันธ์ุ

20 29518 เด็กหญิงขวัญข้าว ดีอาสา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

066-1536941

064-6923556

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/3A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

นางรพีพรรณ  วิไลรัตน์

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29505 เด็กชาย ณัฐณา ขุนไชย

2 29506 เด็กชาย ธนาธิป โยวาศรี

3 29507 เด็กชาย นราวิชญ์ วิชัยวงษ์

4 29508 เด็กชาย พรหมลิขิต โพธิจักร

5 29509 เด็กชาย ภาคิน เทพชาลี

6 29510 เด็กชาย วธัญญู วงษ์ภูธร

7 29511 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ม้าวิไล

8 29513 เด็กชาย เหนือฟ้า กลับกูล

9 30095 เด็กชาย เกียรติณาคิณ ดวงจันค า

10 29519 เด็กหญิงขวัญจิรา โยมะบุตร

11 29520 เด็กหญิงชญาภา ศรีประสงค์

12 29521 เด็กหญิงชนัญธิดา กกค้างพลู

13 29522 เด็กหญิงทิพย์กมล ชะนาม

14 29523 เด็กหญิงธัญญานุช จันทวิชัย

15 29524 เด็กหญิงแพรวรุ่ง พลทองสถิตย์

16 29525 เด็กหญิงมนัสนันท์ วงดวงจา

17 29526 เด็กหญิงสลีณา ชาค า

18 29527 เด็กหญิงสุพินดา น้อยหา

19 29528 เด็กหญิงสุลักษณาวรรณ มนขุนทด

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

066-1536941

064-6923556

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/3B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

นางรพีพรรณ  วิไลรัตน์



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28375 เด็กชาย พัชร หอมดวง

2 28385 เด็กชาย สิรวิชญ์ กาบขน

3 28444 เด็กชาย คณานนต์ บูโฮม

4 28455 เด็กชาย บูรณ์พิภพ ประไพ

5 28460 เด็กชาย วรินทร ศุภศร

6 28493 เด็กชาย ปราชญ์ ชาหล่อน

7 28494 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ สังเวียนวงษ์

8 28998 เด็กชาย ณเดช สีเทพสวด

9 29530 เด็กชาย เจริญรัตน์ พลไธสง

10 28502 เด็กชาย สิทธิกร แก้วประเสริฐ

11 28403 เด็กหญิงสิริมา หินขุนทด

12 28404 เด็กหญิงสุกานดา เสาวิชิต

13 28426 เด็กหญิงเกตน์สิริ ปิณฑะแพทย์

14 28437 เด็กหญิงมนัสนันท์ ส ารวย

15 28466 เด็กหญิงขวัญข้าว แพงงา

16 28468 เด็กหญิงชญานนท์ วังคะฮาด

17 28480 เด็กหญิงพรชนก รัตนสถิตย์

18 28519 เด็กหญิงสุภาพร เลิศแล้ว

19 29004 เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์ดา

20 29541 เด็กหญิงจรินทร์พร สุทธิรักษา

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชลดา  กางส่ิว 063-2146266

นายอลกรณ์  อันปัญญา 082-6635649

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/4A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29531 เด็กชาย ชยันตี สุพรมอินทร์

2 29532 เด็กชาย ณัฐชนน กิจจานุลักษณ์

3 29533 เด็กชาย ณัฐภัทร จันแพ

4 29535 เด็กชาย ปิยวัชร์ นาชิน

5 29536 เด็กชาย ภูชิต พลกุล

6 29537 เด็กชาย มังกร ฮ้อยเคน

7 29538 เด็กชาย ยศพล นามบุญเรือง

8 29539 เด็กชาย ศุภกฤต สิงห์รัง

9 29542 เด็กหญิง จิราภัทร ดวงท้าวเศรษฐ

10 29543 เด็กหญิงชญานิศ จันทะรักษ์

11 29544 เด็กหญิง ณัฐฐิญา ค่าเอ่น

12 29545 เด็กหญิง ณัฐพร สังฆะมณี

13 29546 เด็กหญิงธนภร ธนโฆษิตโภคิน

14 29547 เด็กหญิง ธิดาวรรณ พรามระเบียบ

15 29548 เด็กหญิง ธิษณามดี จอกลบ

16 29549 เด็กหญิงปภาวรินท์ ปัดไธสง

17 29550 เด็กหญิง พิมพ์นลิน อันทะโส

18 29551 เด็กหญิง สุปรียา มาตยภูธร

19 29552 เด็กหญิงอรธิรา พลธิแสง

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชลดา  กางส่ิว 063-2146266

นายอลกรณ์  อันปัญญา 082-6635649

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/4B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28411 เด็กชาย ธนกฤษ ประจันนวล

2 28417 เด็กชาย ภาคิน ต้นดา

3 28422 เด็กชาย อชิรวิชญ์ พลทองสถิตย์

4 28459 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ โคตรสวรรค์

5 28461 เด็กชาย วีรภัทร พลศักด์ิซ้าย

6 29016 เด็กชาย วิศาล แสงจันทร์

7 29553 เด็กชาย ก้องภพ จ าเนียรเวช

8 29554 เด็กชาย จิรภัทร นนพิภักด์ิ

9 29555 เด็กชาย ชินโชติ พุทธซ้าย

10 28394 เด็กหญิงธนภรณ์ จันตุ

11 28441 เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญทศ

12 28443 เด็กหญิงสุวธิดา สุรภา

13 28476 เด็กหญิงนัยนานนท์ วิลัยพิศ

14 28483 เด็กหญิงพิมพ์ชญารัตน์ จ่อยพันนา

15 29566 เด็กหญิงกนกวรรณ ปลิวไธสงค์

16 29567 เด็กหญิงก่ิงฟ้า ทองศิริรัตน์

17 29568 เด็กหญิงชนิสรา พันทอง

18 29569 เด็กหญิงชุติกาญจ์ ทองแดง

19 29570 เด็กหญิงนิติพรรณ เหล่าบัวดี

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวปัทมา  พรหมมีเนตร 081-6612750

นางก่ิงเพชร  ชาดวง 086-6350744

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/5A  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29556 เด็กชาย ทัศภูมิ บุญเทพ

2 29557 เด็กชาย ธีรภัทธ์ ศรีไวทย์

3 29558 เด็กชาย ปฎิภาณ แสนสีมนต์

4 29559 เด็กชาย ปิยภัทร ผาสี

5 29560 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สีดาเหลือง

6 29561 เด็กชาย มณีกร จันทริมา

7 29562 เด็กชาย วริศ ศรีวิชัย

8 29563 เด็กชาย ศุภเสกข์ ปัดภัย

9 29564 เด็กชาย สยามรัฐ แสนงาม

10 29565 เด็กชาย สุขสวัสด์ิ ร่มเย็น

11 29571 เด็กหญิง ป่ินสกุล สมพร

12 29572 เด็กหญิงปุณณสา ปักค า

13 29573 เด็กหญิงพรนัชชา พลสิทธ์ิ

14 29574 เด็กหญิง ศิรภัสสร ลาวัลย์

15 29575 เด็กหญิง สุธีธิดา แลปูหน้า

16 29576 เด็กหญิงอภิรดี แก้วบ้านเหล่า

17 29577 เด็กหญิงอรจิรา แสนซิน

18 29578 เด็กหญิงอรัญญา ดีพุ่ม

19 29579 เด็กหญิง อัญมณี พันลูกท้าว

20 29580 เด็กหญิง อัฐภิญญา ทนงใจ

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวปัทมา  พรหมมีเนตร 081-6612750

นางก่ิงเพชร  ชาดวง 086-6350744

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/5B  ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 28367 เด็กชาย ณเดชน์ แสงครุฑ

2 28446 เด็กชาย ณภัทร นามพิกุล

3 28454 เด็กชาย นันทภัค แก่นเมือง

4 28458 เด็กชาย ภูณภัทร นนพิจิตร

5 28463 เด็กชาย ศุภฤกษ์ อารีสนิท

6 28497 เด็กชาย ภาคิน มะลิรัตน์

7 29023 เด็กชาย กฤติธี จันทะโยธี

8 29581 เด็กชาย จักรภัทร ผุยนวล

9 29582 เด็กชาย จิรกรณ์ ผิวอ่อนดี

10 29583 เด็กชาย จิรากร ห่วงนาค

11 28432 เด็กหญิงพีรดา หาญสงคราม

12 28433 เด็กหญิงภัคจิรา สรรพอาษา

13 28434 เด็กหญิงภัคนันท์ ฉลวยแสง

14 28442 เด็กหญิงสุพิชชา วิทยาบ ารุง

15 28999 เด็กหญิงกานต์พิชชา ขวาค า

16 29593 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วงษ์อุ่น

17 29594 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก าประทุม

18 29595 เด็กหญิงข้าวสวย รักษาเคน

19 29596 เด็กหญิงฉันท์สินี ภูขมัง

20 29597 เด็กหญิงธนิสรา พันทุม

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวศิริจิตร  ปิตาฝ้าย 087-4805995

นางสาวทนุภา  สายทิพย์ 062-9155916

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/6A  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล

งานทะเบยีนและวัดผล



ท่ี
รหัส

นักเรียน
เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 29584 เด็กชาย ณัฏฐ์ธนัน พันวงค์

2 29585 เด็กชาย ณัฐภัทร รักการ

3 29586 เด็กชาย แท่งทอง วงค์ท้าว

4 29587 เด็กชาย ธรรมวัฒน์ พิมานสกุลวัฒน์

5 29588 เด็กชาย ธีรพงษ์ บัวค าทุม

6 29589 เด็กชาย บุญญฤทธ์ิ ชูเนตร

7 29590 เด็กชาย พิชัยยุทธ วงดวงจา

8 29591 เด็กชาย อรรคพันธ์ จันทโยธี

9 29592 เด็กชาย อัครวินท์ ชุมพล

10 29514 เด็กชาย อริยะฉัตร ฉ าชูศรี

11 29598 เด็กหญิง นิรัชพร ทองโคตร

12 29599 เด็กหญิงปนิตา ศรีสงค์

13 29600 เด็กหญิงปวริศา ปัญญาวิภาส

14 29601 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ศรีโนนยาง

15 29602 เด็กหญิงวราภรณ์ เส่งมูล

16 29604 เด็กหญิง วัลลภา สุขพอ

17 29605 เด็กหญิง สุนิสา นามลุน

18 29606 เด็กหญิงอภิญญา อ้วนเพ็ง

19 29607 เด็กหญิง ไอรดา พลเหลา

20 29608 เด็กหญิง ไอรดา อบมาลี

ครูประจ าช้ัน หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวศิริจิตร  ปิตาฝ้าย 087-4805995

นางสาวทนุภา  สายทิพย์ 062-9155916

หัวหน้าสายช้ัน

นางสาวทิพวรรณ   ทองกอง

รำยช่ือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2/6B  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียนเทศบำลสวนสนุก  ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครขอนแก่น

ช่ือ - สกุล


