
เลขที เลขประจําตัวสอบ ชือ - สกุล โรงเรียนเดิม

1 1 นางสาวสุนิสา  มีสังฆะ กบินทร์วทิยา
2 2 นายสิริวฒัน์  นิธิจรูญพนัธ์ กบินทร์วทิยา
3 3 นางสาวศิรดา  ชยัรินทร์ กบินทร์วทิยา
4 4 นางสาวกญัญาภิญญ ์ ไชยเปรมปรีดิ กบินทร์วทิยา
5 5 นางสาววจิิตรา  กุลณาภูมิ กบินทร์วทิยา
6 6 นางสาววริะดา  ปัญญา กบินทร์วทิยา
7 7 นางสาวณฐัณิชา  ทะบูรกรณ์ กบินทร์วทิยา
8 8 นางสาวมธุรดา  นะราวงษ์ กบินทร์วทิยา
9 9 นางสาวจุฬารัตน์  เชือกกระโทก กบินทร์วทิยา

10 10 นางสาววาสนา  พิมพส์อน กบินทร์วทิยา
11 11 นางสาวสิรภทัร  คุนสาน กบินทร์วทิยา
12 12 นางสาวสิริรัตน์  วาลุน กบินทร์วทิยา
13 13 นางสาวกุลวดี  วริิยรัตน์คุรุ กบินทร์วทิยา
14 14 นางสาวสุกญัญา  หาหนองดุม กบินทร์วทิยา
15 15 นางสาววลัภา  แพงภูงา กบินทร์วทิยา
16 16 นางสาวชลิตดา  ขนแดง กบินทร์วทิยา
17 17 นางสาวฐานิตา  บรรดาศกัดิ กบินทร์วทิยา
18 18 นางสาวจุฑามณี  แกว้อุดทา กบินทร์วทิยา
19 19 นางสาวธิติมา  ผลบุญ กบินทร์วทิยา
20 20 นายธนากร  อิมโสม กบินทร์วทิยา
21 21 นางสาวกุลจิรา  ถนดัคา้ กบินทร์วทิยา
22 22 นางสาวฉนัทนา  นอ้ยบล กบินทร์วทิยา
23 23 นางสาวศยามล  เขียวทน กบินทร์วทิยา
24 24 นายเกียรติคุณ  แววนาํ กบินทร์วทิยา
25 25 นางสาวกญัญารัตน์  เครือวงษ์ กบินทร์วทิยา
26 26 นางสาวกมลชนก  เตง็เก กบินทร์วทิยา
27 27 นางสาวบณัฑิตา  ช่างแกะ กบินทร์วทิยา
28 28 นางสาวสายธาร  ซุยเจริญ กบินทร์วทิยา
29 29 นางสาวศิรดา  สุนทร กบินทร์วทิยา
30 30 นางสาวณฐัฐินี  พุทธิสังข์ กบินทร์วทิยา
31 31 นางสาววรรณพร  ดวงจรัส กบินทร์วทิยา
32 32 นางสาววรพรรณ  เหล็กสูงเนิน กบินทร์วทิยา
33 33 นางสาวกุลวดี  สกุลอินทร์ กบินทร์วทิยา
34 34 นางสาวณฐันิชา  ทองบุญมา กบินทร์วทิยา
35 35 นางสาวรัตติยากร  สมศรี กบินทร์วทิยา
36 36 นางสาวณฐักนก  จิตมงคล กบินทร์วทิยา
37 37 นายอานนัท ์ สุวรรณราช กบินทร์วทิยา
38 38 นางสาวนริศรา  สาระวงศ์ กบินทร์วทิยา
39 39 นางสาววภิาดา  ขวญัหอม สุรพินทพ์ิทยา
40 40 นางสาวสุภานนั  นอ้ยเพชร กบินทร์วทิยา
41 41 นางสาวจนิสตา  เพง็อิว บา้นกุงประชาสรรค์
42 42 นายศุภวชิญ ์ พลอยนิล กบินทร์วทิยา
43 43 นายจิตรภาณุ  อุตคุต กบินทร์วทิยา

ประกาศผลสอบ ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี4 โดยไม่เรียงคะแนนและไม่จัดห้องเรียน

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนกบินทร์วทิยา



เลขที เลขประจําตัวสอบ ชือ - สกุล โรงเรียนเดิม

1 44 นางสาวมลธิกานต ์ ลาํพล สายมิตรศึกษา
2 45 นางสาวอรัญญา  แฉ่งสุวรรณ์ เจียหมิน
3 46 นางสาวพลอยไพลิน  แกว้กงพาน สายมิตรศึกษา
4 47 นายวรวฒิุ  ทองมา บา้นพระปรง
5 48 นางสาวปภาดา  เอียมสอาด สายมิตรศึกษา
6 49 นางสาวอนุธิดา  กุลโทแกว้ บา้นกลาง
7 50 นายสรายทุธ  ทบัทิมศรี รักษาทรัพยพ์ิทยากร
8 51 นางสาวณฐัธิดา  แพนชยัสงค์ วดัวฒันารังษี
9 52 นางสาววชิราภรณ์  สุนทร สายมิตรศึกษา

10 53 นางสาวนีรภา  องักาบ วงัตะเคียนวทิยาคม
11 54 นายประพนัธ์ กรรณิกา บรรหารวทิยา
12 55 นายวรเทพ  ภกัจนัทร์ บา้นกุงประชาสรรค์
13 56 นางสาวกญัชรส  อาสินรัมย์ บา้นคลองสิบสอง
14 57 นายบรรลือ  กุ่มเพชร กบินทร์วทิยา
15 58 นางสาวกลัยาณี  พรรธนแพทย์ บรรหารวทิยา
16 59 นายเวชวสิิฐ  ตามศรี กบินทร์วทิยา
17 60 นางสาวมินตรา  เขตการ ไทยรัฐวทิยา 93
18 61 นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุวรรณ บา้นกุงประชาสรรค์
19 62 นางสาวนุชรี  เกศสุวรรณ์ บา้นกุงประชาสรรค์
20 63 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีกอง บา้นกุงประชาสรรค์
21 64 นายเสกสรรค ์ เหมสาํอางค์ บา้นกุงประชาสรรค์
22 65 นางสาววรรณกานต ์ ตุม้สุวรรณ เทศบาล 2
23 66 นางสาวพิมลวรรณ  สุขเกิด บา้นกุงประชาสรรค์
24 67 นางสาวนิภา  ลาดลืม บา้นโปร่งสะเดา
25 68 นางสาวนุชนาฎ  ภูเดช สายมิตรศึกษา
26 69 นางสาวหนึงฤทยั  เงินเรียง บา้งกุงประชาสรรค์
27 70 นางสาวธิติมา  ศรีษะโม วงัตะเคียนวทิยาคม
28 71 นางสาวสุภารัตน์  กรวดงาม บา้นดอนโจด
29 72 นางสาวฐิติพร  เงินสา วดัวฒันารังษี
30 73 นางสาวนริศรา  ผดุผอ่ง วดัวฒันารังษี
31 74 นางสาววรรณิกา  สมอน วดัวฒันารังษี
32 75 นายสุรศกัดิ  เงินนา วดัวฒันารังษี
33 76 นายสิทธิโชค  เพือพฒันพงศ์ กบินทร์วทิยา
34 77 นางสาวจุฑาทิพย ์ แสนเงิน บา้นโปร่งสะเดา
35 78 นางสาวสัจจาภร  มหาเมฆ ไทยรัฐวทิยา 93
36 79 นายสุรศกัดิ  แกว้เคน ร่มเกลา้วฒันานคร
37 80 นายเมธาสิทธิ  ประกอบผล เทศบาล 2
38 81 นายสหศัวรรษ ฤทธิมงักร กบินทร์วทิยา
39 82 นายชยันนัท ์ รับศิริเจริญ กบินทร์วทิยา
40 83 นางสาวเสาวนีย ์ อินทรเปือย มารีวทิยากบินทร์บุรี
41 84 นางสาวศิริกญัญา  จิตงาม บา้นประพาส
42 85 นางสาวเมวกิา  ยอดพิกุล กบินทร์วทิยา
43 86 นายมชัพลชยั  อุตบุตร สายมิตรศึกษา

ประกาศผลสอบ ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี4 โดยไม่เรียงคะแนนและไม่จัดห้องเรียน

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนกบินทร์วทิยา



เลขที เลขประจําตัวสอบ ชือ - สกุล โรงเรียนเดิม

1 87 นางสาวบุศรากร  ยะประดิษฐ กบินทร์วทิยา
2 88 นางสาวมะลิวรรณ  ด่านสาคร กบินทร์วทิยา
3 89 นายภูมินทร์  มานะกิจ ไทยรัฐวทิยา 7
4 90 นางสาวศิษฎาภา  กนัเกรา บา้นกุงประชาสรรค์
5 91 นางสาวอมรรัตน์  สิทธิพล บา้นกุงประชาสรรค์
6 92 นายมงคลชยั  เลิศวจิิตร สายมิตรศึกษา
7 93 นางสาวกนกวรรณ  จนัสมดี บรรหารวทิยา
8 94 นายภูวนยั  ใจจินดา กบินทร์วทิยา
9 95 นายพิเชษฐ  งามลน้ กบินทร์วทิยา

10 96 นางสาวอรอุมา  ภกัดีสมุทร กบินทร์วทิยา
11 97 นางสาวมุธิตา  พลูสอาด บรรหารวทิยา
12 98 นางสาวสุกญัญา  ชยัสิทธิ บรรหารวทิยา
13 99 นางสาวเดือนฉาย  อดใจ บรรหารวทิยา
14 100 นางสาวธนกฤต  จิตสอน บรรหารวทิยา
15 101 นายสรณ์ศิริ  คาํภิระ กบินทร์วทิยา
16 102 นางสาวฐิตินนัท ์ นาลาด วดัเจริญราษฎร์บาํรุง
17 103 นางสาวธิดารัตน์  นาบุญเรือง สายมิตรศึกษา
18 104 นางสาวภาวนีิ  จนัทจร กบินทร์วทิยา
19 105 นายเมธสั  กอเซ็ม บา้นหินเทิน
20 106 เด็กหญิงอารดา  วงศดี์เลิศ เทศบาล 2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
21 107 นางสาวกรรณิการ์  สาํองคอิ์นทร์ บา้นหินเทิน
22 108 นายอรัญชยั  เทพรัตนะ บา้นหินเทิน
23 109 นางสาวเฟืองฟ้า   ห่วงเพชร ไทยรัฐวทิยา 93
24 110 นางสาวอมรรัตน์  พาวงษ์ สุวรรณวทิยา
25 111 นายอาทิตย ์ แนวดง เตรียมอุดมฯกบินทร์
26 112 นางสาวพรรณิกา  หนามพรม กบินทร์วทิยา
27 113 นางสาวมิตตา  จิตบวัลอย กบินทร์วทิยา
28 114 นางสาวนุสรา  อุทิศ กบินทร์วทิยา

29 115 นางสาวพิชญา  บุญเอิบ กบินทร์วทิยา
30 116 นางสาวขนิษฐา  พงษแ์ผน บา้นโปร่งสะเดา
31 117 เด็กหญิงฐนิดา  แกว้สุข เทศบาล 2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
32 118 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญจีม เทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎร์อาํรุง)
33 119 นางสาวสุธินนัท ์ ภู่ทอง วดัวฒันารังษี
34 120 นางสาวจริยา  หาโหยก นนทรีวทิยาคม
35 121 นางสาวสุวรรณา  เทพวงษ์ บรรหารวทิยา
36 122 นางสาวสุชาดา  มาแวน่ บรรหารวทิยา
37 123 นางสาวศศินิภา  ลีโม้ บรรหารวทิยา
38 124 นางสาวชฎารัตน์  ซุยเจริญ กบินทร์จริยาคม
39 125 นายภูวนาท   มนูญวงษ์ กบินทร์จริยาคม
40 126 นางสาวสุนิสา  ขนัดงลิง วดัศรีสวสัดิ
41 127 นายปิยะ  เงินสา กบินทร์จริยาคม
42 128 นางสาวกญัญารัตน์   สุติบุตร กบินทร์วทิยา
43 129 นางสาวสกลสุภา  คงเหมง็ บา้นหนองสองหอ้ง

ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนกบินทร์วทิยา

ประกาศผลสอบ ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี4 โดยไม่เรียงคะแนนและไม่จัดห้องเรียน



เลขที เลขประจําตัวสอบ ชือ - สกุล โรงเรียนเดิม

1 130 นายสหสัวรรษ  สุรฤทธิ กบินทร์วทิยา
2 131 นายวศิรุต  งามเงิน กบินทร์จริยาคม
3 132 นางสาววนิดา  จนัทนามา เทศบาล 2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
4 133 นางสาวสุธิชา  ศรีเหรา บา้นโคกสัน
5 134 นางสาววรรณวษิา  ศรีสมบติั บา้นโคกสัน

6 135 นางสาวชมพนุูช  สิงห์เหม กบินทร์จริยาคม
7 136 นายฉตัรชยั  ปานขลิบ กบินทร์วทิยา
8 137 นายภานุวฒัน์  ประสมนาค เจียหมิน
9 138 นางสาวสวรินทร์  ศรีวงษห์สั วดัศรีสวสัดิ

10 139 นายพนัธการ  พงษสุ์วรรณ เทศบาล 2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
11 140 นางสาวพิชญา  หนูหริง บา้นโนนสะอาด
12 141 นางสาวณฐัภทัร  โพธิเจริญ บา้นกุงประชาสรรค์
13 142 นายศุภสรรค ์ บ่อจกัรพนัธ์ กบินทร์วทิยา
14 143 นางสาวมินตรา   ซาํคาํ กบินทร์วทิยา
15 144 นางสาวพิมพช์นก  คูสูงเนิน นนทรีวทิยาคม
16 145 นางสาวจุฑารัตน์  สีแวงเขต บรรหารวทิยา
17 146 นางสาวกวนิณา  เคนกุล บรรหารวทิยา
18 147 นางสาวศุภาวรรณ  บุตรศรี กบินทร์จริยาคม
19 148 นางสาวอนุธิดา  ภาระวงศ์ กบินทร์จริยาคม
20 149 นางสาวลลิตา  หมนัเทศมนั กบินทร์จริยาคม
21 150 นางสาวอทิติยา  เสมหลาํ บา้นเขาไมแ้กว้
22 151 นายชชันนัท ์ จนัสุพฒั กบินทร์จริยาคม
23 152 นายปฏิภาณ  ศรลมัพ์ กบินทร์วทิยา
24 153 นายภูธเนศ   พรมทา กบินทร์วทิยา
25 154 เด็กหญิงณชัชา  ฉิมมาฉุย กบินทร์จริยาคม
26 155 นางสาวอิสริยาภรณ์  นะราพลู วดัศรีศวสัดิ
27 156 นายสิงหนาท  วกัจนัทร์ บา้นกุงประชาสรรค์
28 157 นางสาวสุภาภรณ์  อุ่นเคน กบินทร์จริยาคม
29 158 นางสาวจิราภรณ์  ดวงสีทา กบินทร์วทิยา
30 159 นายอภิชยั  บุญจีม กบินทร์จริยาคม
31 160 นางสาวรัตนาภรณ์  ขนัดงลิง วดัศรีศวสัดิ
32 161 นายฤทธิฑิชาญ  แสงดึก กบินทร์วทิยา
33 162 นายพงษส์กรณ์  อ่อนตา เทศบาล2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
34 163 นางสาวมะลิวลัย ์ วนัทาํ กบินทร์จริยาคม
35 164 นายภูมิพฒัน์  สุวรรณนนัท์ รักษาทรัพยพ์ิทยากร (นาดี)
36 165 นายพงศกร  พิมพท์อง บา้นหนองสองหอ้ง
37 166 นางสาวบุตรศยารัตน์  บุญนาํ บา้นหนองสองหอ้ง
38 167 นายปริญญา  มาอ่อน บา้นหินเทิน
39 168 นางสาวชลาธร  มงคลสุข เทศบาล2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
40 169 นายดลณกร  แววนาํ บา้นเขาไมแ้กว้
41 171 นางสาวประวรรณรัตน์  เรืองสา บา้นเขาไมแ้กว้
42 172 นายณฐัพล  สุวรรณทอง ไทยรัฐวทิยา  93
43 173 นางสาวสุพิชชา  เมตตา บา้นแกง้วทิยา

ประกาศผลสอบ ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี4 โดยไม่เรียงคะแนนและไม่จัดห้องเรียน
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เลขที เลขประจําตัวสอบ ชือ - สกุล โรงเรียนเดิม

1 175 นางสาวญานิกา  บ่อแร่ รักษาทรัพยพ์ิทยากร (นาดี)
2 176 นางสาววกิานดา  สุทาํลา บา้นโนนสะอาด
3 177 นางสาวธนัยช์นก  ลว้นศรี กบินทร์วทิยา
4 178 นางสาวนิภาพรรณ  เคนพนัธ์ กบินทร์วทิยา
5 179 นายสรรธิกาลย ์  นิยม บา้นโคกสัน
6 180 นายวชิานาถ  หนกัแน่น กบินทร์จริยาคม
7 181 นางสาวจิดาภา   ขวญัขา้ว วดัศรีสวสัดิ
8 182 นาวสาวบุษกร  ดอกกะฐิน รักษาทรัพยพ์ิทยากร (นาดี)
9 183 นางสาวชฎาพร  ทองแปลง วดัศรีสวสัดิ

10 184 นางสาวนิดชนนัท ์ ช่างกล บา้นโนนสะอาด
11 185 เด็กหญิงนฤภร  องัชุน กบินทร์จริยาคม
12 186 นางสาวกิติมา  เปรมกมล สายมิตรศึกษา
13 187 นางสาวประภาศรี  ผดุงญาณ บุญประทีปวทิยาคาร
14 188 นายธนวฒัน์  นิยมเดิม วงัตะเคียนวทิยาคม
15 190 นางสาวเบญญาภา  อุตส่าห์ บา้นหนองสองหอ้ง
16 191 นางสาวโสรญา  คาํยาง บา้นคลองสิบสอง
17 192 นางสาวเบญจวรรณ  วงษศ์รีแกว้ บา้นกุงประชาสรรค์
18 193 นางสาววรัญญา  วงษษ์าเทพ บา้นกุงประชาสรรค์
19 194 นางสาวศุภานนั  อารียว์งศ์ บา้นโคกสัน
20 195 นายวทิยา  จุดบุปผา วดัศรีสวสัดิ
21 196 นางสาวรัชฎา  ทบัไทร บรรหารวทิยา
22 197 นายศกัรินทร์  วนัทุ กบินทร์วทิยา
23 198 นางสาวกมลชนก  วงษส์อน รักษาทรัพยพ์ิทยากร (นาดี)
24 199 นายคมสัน  แซ่โคว้ กบินทรืวทิยา
25 200 นางสาวปวชิญา  เมืองสุข บรรหารวทิยา
26 201 นางสาวพรทิพย ์ ตน้นอ้ย บา้นเขาไมแ้กว้
27 202 นางสาวธนวรรณ  ฟองสุวรรณ ไทยรัฐวทิยา2
28 203 นางสาวจุฑาพร   นนฤาชา บา้นเขาไมแ้กว้
29 204 นายอนุชา  นากหมวก กบินทร์จริยาคม
30 205 นางสาววภิาพร  จุดงาม กบินทร์จริยาคม
31 206 นายจิรศกัดิ  บุญพรหมอ่อน สายมิตรศึกษา
32 207 นายเรืองศกัดิ  พนัโท กบินทร์จริยาคม
33 208 นายวชัรพล  บวัอ่อน บา้นโนนสะอาด
34 209 นางสาวจิตรลดา   เกศสุวรรณ์ บา้นกุงประชาสรรค์
35 210 นางสาวญาณภทัร  พลาดพิง บา้นหนองสองหอ้ง
36 211 นายธีรเดช  หอมเลิศ กบินทร์วทิยา
37 212 นางสาวอรัญญา  ยมรัมย์ อนุบาลกบินทร์บุรี
38 213 นายสุทธิพงศ ์ สัสดี อนุบาลกบินทร์บุรี
39 214 นางสาวดวงพร  นอ้ยปัด อนุบาลกบินทร์บุรี
40 215 นางสาวรัตนาภรณ์  อมยมิ บา้นเขาไมแ้กว้
41 216 นางสาวบุญศิญา  นาเสาร์ บา้นหนองสองหอ้ง
42 217 นางสาวองัคณา กอมกิง รักษาทรัพยพ์ิทยากร(นาดี)
43 218 นางสาวอภิสรา  เขม็ทอง บรรหารวทิยา
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1 219 นางสาววชุิดา  นุวงษ์ กบินทร์จริยาคม
2 220 นางสาวฉตัรทริกา  ใจปา รักษาทรัพยพ์ิทยากร(นาดี)
3 221 นางสาวพชัราพร  เพง็กุศล กบินทร์จริยาคม
4 222 นางสาวภศัรา  เวยีงชยั รักษาทรัพยพ์ิทยากร(นาดี)
5 223 นางสาวภทัรนนัท ์ ขวญัทา กบินทร์จริยาคม
6 225 นางสาวธีนิดา  ศิริไพบูรย์ บ่องทองวทิยา
7 226 นางสาวกฤติพร  ดาวพนม กบินทร์จริยาคม
8 227 นางสาวอนนัตยา  แท่งหอม บา้นเขาไมแ้กว้
9 228 นางสาวทิติวลกัษณ์  ยาขนัทิพย์ กบินทร์วทิยา

10 229 นางสาวพรชิตา  พงษเ์พียร กบินทร์วทิยา
11 230 นายสิทธิพล  พงษส์ร้อย บา้นหนองสองหอ้ง
12 231 นายพรภิรมย ์ สาเจริญ กบินทร์จริยาคม
13 232 นางสาวปภศัศร  โคตรปัญญา วชิิตสงคราม
14 233 นายวรวฒัน์  งามดี กบินทร์จริยาคม
15 234 นางสาวอรอริสา  สบายใจ บา้นกุงประชาสรรค์
16 235 นายนนัธวตัร  วาจาคาํ กบินทร์จริยาคม
17 236 นางสาวนริศรา  ลบศรี บรรหารวทิยา
18 237 นายนชนายสุ  พนัเต วฒันานคร
19 238 นางสาวปริยาภร  นึกรวย กบินทร์วทิยา
20 239 นายอนุชิต  สินวงศ์ ด่านมะขามเตียวทิยาคม
21 240 นางสาวอริษา  ลุงมะณี สายมิตรศึกษา
22 241 นางสาวชลธิชา  รัตนโชคธรณี รักษาทรัพยพ์ิทยากร
23 242 นางสาวสุกญัญา  หงษม์าก กบินทร์วทิยา
24 243 นางสาวกญัญารัตน์  ทิพทาํ กบินทร์วทิยา
25 244 นายอภิสิทธิ  ไพรศิริ บา้นโนนสะอาด
26 245 นายพีระศกัดิ  พรมมา กบินทร์วทิยา
27 246 นายธีระศกัดิ  พรมมา กบินทร์วทิยา
28 247 นางสาวจีรภทัร์  สมมิตร กบินทร์วทิยา
29 249 นางสาวสาวติรี  หงษม์งั บา้นโปร่งสะเดา
30 250 นายชูศกัดิ  มณีเสวตร กบินทร์วทิยา
31 251 นางสาวอริสษา  กองกิง รักษาทรัพยพ์ิทยากร
32 252 นางสาววภิาวตัน์  ทาสร้าง กบินทร์วทิยา
33 253 นางสาวปินเพชร  บวัศรี รักษาทรัพยพ์ิทยากร
34 254 นางสาวอรอุมา  หงษท์อง รักษาทรัพยพ์ิทยากร
35 255 นายทศันพงษ ์ ชูวงษ์ สายมิตรศึกษา
36 256 นายศุพชชั  เอียมจาํรัส กบินทร์วทิยา
37 257 นางสาวปิยฉตัร  วรรณพิรุณ รักษาทรัพยพ์ิทยากร
38 258 นางสาวนาํฝน  ลาโงน กบินทร์วทิยา
39 259 นายจกัรพนัธ์  ทนตะคุ กบินทร์จริยาคม
40 261 นายธีรศกัดิ  นุ่นภูบาล มณีเศวตรอุปถมัภ์
41 262 นายณฐัวฒิุ  ชูวงษ์ สายมิตรศึกษา
42 264 นายชายชาติ  สุโธสง รักษาทรัพยพ์ิทยากร
43 265 นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงจนัทร์คลอ้ย รักษาทรัพยพ์ิทยากร
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1 266 นางสาวคฑามาศ  หมืนศรี รักษาทรัพยพ์ิทยากร
2 267 นายจกัรกฤษณ์  ช่างแกะ กบินทร์วทิยา
3 268 นางสาวกุสุมา  นนทอง กบินทร์วทิยา
4 269 นางสาวฐิติมา  จนัทึก รักษาทรัพยพ์ิทยากร
5 270 นางสาวศุภกัษร  พริงกลาง สุวรรณวทิยา
6 271 นางสาวศรีวลี  อยูแ่ดงมี กบินทร์วทิยา
7 272 นางสาวกีฬาภรณ์  เหล็กเขียว สายมิตรศึกษา
8 273 นายรัตนชยั  ลว้นศรี กบินทร์วทิยา
9 274 นางสาวนภสร  ฉิมหตั กบินทร์วทิยา

10 276 นางสาวรุ่งอรุณ  พิมพส์อน กบินทร์วทิยา
11 277 นายธีรวฒิุ  ผายอ้ย อนุบาลกบินทร์บุรี
12 278 นางสาวธนภทัร  พวงแกว้ รักษาทรัพยพ์ิทยากร
13 279 นางสาวอภิญญา  นึกชอบ ปรางคก์ู่
14 280 นายศกัดินรินทร์  เครือมนั กบินทร์วทิยา
15 281 นายวทญั ู  โพธิชยั กบินทร์วทิยา
16 282 นายสินธร  พนัทา บา้นโนนสะอาด
17 283 นางสาวอรนภา  นามภู นนทรีวทิยาคม
18 284 นางสาวศีนาภรณ์  มีชยั นนทรีวทิยาคม
19 285 นางสาวภทัตพร  พลอยเหลียม กบินทร์วทิยา
20 286 นายวทิวสั  วงศอ์าษา กบินทร์วทิยา
21 287 นางสาวศิริวรรณ  กรวยทอง วดัโคกป่าแพง
22 288 นางสาวสุจิตรา  วงษพ์นัธ์ุ วดัโคกป่าแพง
23 289 นายกิตติพนัธ์  พืชเพียร มหาธิคุณวทิยา
24 290 นางสาวรัตติยา  บริรักษ์ บา้นบุเสียว
25 291 นางสาวนดัทาวรรณ  เกตุเพง็ กบินทร์วทิยา
26 292 นายรณรงณ์  สายทอง กบินทร์วทิยา
27 293 นางสาวจารุวรรณ  จอ้ยสาคู เตรียมอุดมฯ  กบินทร์บุรี
28 294 นายณฐัพงษ ์ มีทรัพย์ กบินทร์บุรี
29 296 นางสาวธวลัรัตน์  ลนัวงษา บา้นโคกสัน
30 297 นางสาวจนัจิรา  หะมะณี กบินทร์วทิยา
31 298 นางสาววศิลัยศ์ยา  เพง็พวั บา้นแกง้วทิยา
32 300 นายเกียรติศกัดิ  ถนอมศิลป์ รักษาทรัพยพ์ิทยากร  (นาดี)
33 301 นางสาวพรนฤมล  ปานทอง วงัจนัทร์วทิยา
34 302 นางสาวทิพาวรรณ  สมทรง กบินทร์วทิยา
35 303 นางสาวปวนัรัตน์  นึกเวน้ รักษาทรัพยพ์ิทยากร  (นาดี)
36 304 นายภูมินทร์  เจริญภูมิ กบินทร์วทิยา
37 306 นายพรพล  ภวภูตานนท์ สุรธรรมพิทกัษ์
38 308 นางสาวธนวรรณ  นรอิม สายมิตรศึกษา
39 309 นายนิติธร  วงศว์จิารณ์ เทศบาล 2 (วดัใหม่ท่าพาณิชย)์
40 310 นายเอกนรินทร์  ศิริรันดร์ มารีวทิยา(กบินทร์บุรี)
41 311 นางสาวกาญจนา  กองคาํ กบินทร์จริยาคม
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