
 

 
 

ประกาศ   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
เรื่อง   รายชื่อนกัเรียนที่จบการศกึษาภาคบังคับ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ปีการศกึษา  2565 
………………………………….. 

 

         จากการประชุมตัดสินผลการเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3   ปีการศึกษา 2565 
เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2566   มีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจ าปีการศึกษา  2565   จ านวน  246  คน   ดงัรายช่ือต่อไปนี ้
 

1. เด็กหญงิกมลพร ร้ิวทองชุ่ม 
2. เด็กหญงิกันตา เอ้ืออุดมเจริญชัย 
3. เด็กหญงิกิรณา ศรีสัตยากุล 
4. เด็กชายชลกฤษ วัชรรัตนพล 
5. เด็กชายชัชรัณ มีนกาญจน ์
6. เด็กหญงิชุติกาญจน ์ จันทร์เจริญฤทธิ ์
7. นางสาวณนัทธ์ สิทธิตั้งเจริญ 
8. เด็กชายณัฐฐ์ น้อยเช่ียวกาญจน ์
9. เด็กชายต้นกลา้ อนันตวรสกุล 
10. นายธนัท ใจเทียมศักดิ ์
11. เด็กหญงินัดดากาญจน ์ สมรวิบูลย ์
12. เด็กชายปธานิน สุขเรือน 
13. เด็กชายปราณต ์ลิมปรังษี อึ๊งภากรณ ์
14. เด็กหญงิปราณต์จรสั สดแสนรัตน ์
15. นางสาวปริญ ช่ืนสุวรรณ 
16. นายปวรปรัชญ ์ งั่นบญุศร ี
17. นางสาวปวัณรัตน ์ รัตนพันธุ ์
18. นางสาวปัณฑ์ดา วิจิตรทัศนา 
19. เด็กหญงิปานไพลนิ จิตพิศุทธิ ์
20. เด็กหญงิพัชรพร เนียมพิทักษ์ 
21. นางสาวพิชญา นาครัชตะอมร 
22. เด็กหญงิพิชากานต ์ สุพรรณจติวนา 
23. เด็กชายพีรดนย ์ ทรัพย์เสนีย ์
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24. เด็กชายพีรวิชญ ์ ร่ืนสัมฤทธิ ์
25. เด็กหญงิเพลงพิณ แสงสระศรี 
26. นายภูฟา้ ดวงอ่อนนาม 
27. นางสาวลภัสรดา ภักดีศุภฤทธ์ิ 
28. นายวรปรัชญ ์ เอียดทอง 
29. เด็กชายสุเมธ สุขสลุาภ 
30. เด็กชายหฏัฐกร พันธุ์เพยีร 
31. นายอชิรชล ธาราจนัทร์ 
32. นายอภิวิชญ ์ เจียมจิตานันต ์
33. นางสาวอศิชญา พงศ์ชัยศรีกุล 
34. นางสาวอิงคนันท์ ขาวเขียว 
35. เด็กชายกนิษฐภัทร ลงยันต ์
36. เด็กหญงิกัญญ์ฐญาณ ์ เพ็ชรวงศ ์
37. เด็กหญงิกัญญ์พิชชา พุทธเจริญ 
38. เด็กหญงิแก้วกัลยา เชวงศักดิ์สงคราม 
39. นายจิรัฏฐ ์ เรืองมณีญาต ์
40. นายจิราพัฒน ์ หลายรุ่งโรจน ์
41. เด็กหญงิชีวา วัดสิงห ์
42. เด็กหญงิณฐมน แสงจินดา 
43. เด็กชายณภัทร สมิตานนท ์
44. นางสาวณัฐนันท์ ทองมาก 
45. นางสาวดาริณ ศรีนวล 
46. นายธกร วงษ์หงษ ์
47. นายธนกร สุขเกษม 
48. เด็กชายนพรุจ สิริวรวิทย์ 
49. นางสาวนันธ์นภัสร์ วรรณวิจิตร 
50. เด็กชายปยุต เตชะเกรียงไกร 
51. เด็กชายปฤณญ ์ เวทย์วิวรณ์ 
52. เด็กชายปวรุตม ์ จันทวรรณ 
53. เด็กหญงิปวันรัตน ์ โพธิสุวรรณ 
54. นายปญุญ ์ บุตรสันติ ์
55. นายพงศพ์ล คงเรือง 
56. นางสาวพณิชย ์ ฉัตรอ าพันธุ ์
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57. เด็กหญงิพิชญา ชาญช่าง 
58. เด็กหญงิพิมพ์พิชฎา ภัทรธีรานนท ์
59. เด็กชายภาวสุทธ์ิ ฐานุตตมวงศ ์
60. นางสาวริญญารัตน ์ สรรพตานนท์ 
61. เด็กชายลิปปกร บัตรเจริญ 
62. เด็กหญงิศศิยลักษมิ ์ โรจนศิรประภา 
63. นายศภุณฏัฐ์ ชูสาย 
64. นางสาวศุภสิรา ชาญณรงค ์
65. เด็กหญงิสวติตา ไพรเกษตร 
66. เด็กชายสหคุณ ชนะกุลภักด ี
67. เด็กชายหฤษฎ ์ ลือประสงคจ์ิตร 
68. เด็กชายอคิระ ซาคาชิตะ วรเศวต 
69. เด็กชายอภิวิชญ ์ กีรติธาดาพงศ ์
70. เด็กหญงิอัญชสา ตั้นพันธุ ์
71. เด็กชายกิตติกวิน สุทธิพันธุ ์
72. นางสาวจลุลลิ อ านาจเรืองไกร 
73. เด็กชายชานน อัศวพรชัย 
74. นายฐานกร จันทร์นิ่ม 
75. เด็กหญงิณวริณ อึ๊งภากรณ ์
76. นายณัฏฐ ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 
77. เด็กชายณัฐศิษฏ ์ จารุเกษตรวิทย ์
78. เด็กหญงิทอฝัน มุ่งปั่นกลาง 
79. นายธนตัถ ์ ศิริสว่าง 
80. เด็กหญงิธิวรางค ์ ธีรภัทรสกุล 
81. นายนติิธร มั่งพล 
82. เด็กชายใบบญุ สุขสุเสียง 
83. เด็กชายปพน วาวงศ์มลู 
84. เด็กชายประทาน สเตราด ์
85. เด็กหญงิปริญญ ์ รอดโพธิ์ทอง 
86. เด็กหญงิปรินทร คุณกิตต ิ
87. เด็กหญงิเปรมภัช จันทร์ภิบาล 
88. นายพชร เหลา่วัฒนาเจริญ 
89. เด็กหญงิพนิตตา ปูรณโชต ิ
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90. เด็กหญงิพรินทร์ทิพย ์ รอดทุกข์ 
91. เด็กหญงิแพรวภัค อักษรคิด 
92. เด็กหญงิภคมน ทางรัตนสุวรรณ 
93. นายภรัณย ู เขมาภิรักษ์ 
94. เด็กชายภูรินทร์ เงินแสงสรวย 
95. นางสาวมติมนต ์ โยธมาตย ์
96. เด็กชายยศวีร์ โกไศยกานนท ์
97. เด็กหญงิลภา อรุณรักถาวร 
98. เด็กชายวงศธร ธราพร 
99. เด็กหญงิวริยา อินนุรักษ์ 
100. นายวริศ ตัณฑไ์พโรจน ์
101. เด็กชายวาทิวุทธ บุญศิร ิ
102. เด็กหญงิศุภสิรา ภิสัชเพ็ญ 
103. เด็กชายสุขณพัฒน ์ จงสวัสดิ์วรกลู 
104. เด็กหญงิอนัญญา สงเคราะห ์
105. เด็กหญงิกนกภสัร์ แก้วประสม 
106. นายกิตติฐานนท ์ ก้องเกียรติศิริ 
107. นายเกษตรเกษม วิเศษสรรค ์
108. เด็กชายคีริน ทวีรุจจนะ 
109. เด็กชายจิรภัทร ชุ่มชูวัฒน์ 
110. นายจิรวัฒน ์ ทวีสุข 
111. เด็กชายชโยฑิต นาสงิห์ขนัธุ์ 
112. นางสาวฌาณนิตา งามวงษ์วาน 
113. เด็กหญงิญาณิศา เจรจา 
114. เด็กชายฐิรธาดา ปาการเสรี 
115. นางสาวณัฐชยา ผิวเผื่อน 
116. เด็กหญงิณัฐนันท์ ตะเคียนจนัทร์ 
117. เด็กหญงิณิชาภัทร วงษ์โต 
118. เด็กหญงิทฤฒมน ทุมมากรณ์ 
119. เด็กชายธรธันย ์ สว่างสุรีย ์
120. เด็กชายธรรมธร ศิริตันตยาภรณ ์
121. นางสาวนันท์นภัส บุญจริง 
122. เด็กชายปกป้อง พันธุ์สถติย ์
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123. เด็กหญงิปริยากร พลอยด ี
124. เด็กหญงิปญัญพัชร อ าพันแสง 
125. นายพีรนันท ์ ถ้ ากลาง 
126. เด็กชายภคพล เดชาธิคม 
127. นางสาวภณภัค ทรัพย์ม ี
128. เด็กชายภพธร มังกรพันธุ ์
129. เด็กหญงิภารด ี สาลีโภชน ์
130. เด็กชายภูมีนา โต๊ะมีนา 
131. นายมานาโตะ โชดะ 
132. นางสาวมิลิณฑร ์ เตโชติอัศนีย ์
133. นางสาวรฎา เวทีวุฒาจารย ์
134. นายล้านนา ทุ่งมีผล 
135. เด็กชายวศะธร เอียดทองใส 
136. นางสาวศศิวิภา วงศ์ก่อเกื้อ 
137. เด็กหญงิสาริสา แซ่โค้ว 
138. นางสาวอาริยา อ าภาไพ 
139. เด็กชายกรชวัล ชุ่มชวย 
140. เด็กชายคชธร เที่ยงตระกูล 
141. นางสาวชัญญรส เศวตเศรนี 
142. นางสาวณภาภัช วิธานนิติธรรม 
143. นายธนวัชร์ สุริยภัคพงศ ์
144. เด็กชายธัชกร ตัง้วรภัทร์ 
145. นางสาวธีริสรา กุยยะรัตน ์
146. เด็กหญงินภสร จันทร์หลา้ฟา้ 
147. เด็กชายนันทกร เจริญชัย 
148. นายปวริศร์ ขจรปรัชญา 
149. เด็กชายปัณณวิชญ ์ สิริยากลุ 
150. เด็กหญงิปานปราณ อุชุภาพ 
151. เด็กหญงิพริมา สุวรรณทัต 
152. เด็กหญงิพิชญาภา เรืองพัฒนพงศ์ 
153. เด็กหญงิพิมพ์โสภา สุคนธรักษ์ 
154. นายพีรวิชญ ์ พิทักษ์ด่านธรรม 
155. เด็กชายพุฒิพงศ ์ วรพนพพิัฒน ์
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156. เด็กชายพุธ ศิริวงศ ์
157. นางสาวเพยีงเปรย เจริญศิร ิ
158. นางสาวภัคธิชญา สุริยกุล ณ อยุธยา 
159. นางสาวภัทรธารินทร์ กิจทวีสินปิตยิา 
160. เด็กชายภูรินทร์ เที่ยงดาห ์
161. เด็กหญงิมาติกา เจริญสุข 
162. เด็กชายยศวนิท ์ โกไศยกานนท ์
163. เด็กหญงิรมิตา สุทธนะ 
164. เด็กชายวรเกษม หฤทัยธนาสันติ ์
165. นางสาววรวลัญช์ มีสวย 
166. เด็กชายวัชรสรณ ์ สุขใย 
167. เด็กชายวิรุฬหฉ์ัตร สีมาวงค ์
168. เด็กหญงิวิสาขา กองฟ ู
169. เด็กชายศุภณัฐ มะเปี่ยม 
170. นายสิรภพ ศิริวัฒนสกุล 
171. เด็กหญงิสิรภัทร อัศวรุ่งแสงกลุ 
172. นายสุขุมภฏั สุวรรณทัศน์ 
173. เด็กหญงิสุรัชนา สว่างศรี 
174. เด็กชายอัฑฒภัทร คุณรัตนปราการ 
175. เด็กหญงิกรวรัญ ตรีวิศวเวทย์ 
176. เด็กชายก้ององักูร สายแก้ว 
177. นายกิตติวัฒน ์ ศรีพัฒนธาดากุล 
178. นางสาวขวัญกมล สุริยกุล ณ อยุธยา 
179. เด็กหญงิจารว ี ไตรถวิล 
180. นายจารุพัฒน ์ บุญมาพล 
181. เด็กชายจิรภัทร ชัยเพชร 
182. เด็กชายจิรัฏฐ ์ ศศิภารุจยากร 
183 เด็กชายณัฐรัชต ์ บุญม ี
184. เด็กชายตฤณ อุ้มมนุษย์ชาต ิ
185 เด็กชายธนเดช โชคะสุต 
186. เด็กชายธรรมนิตย ์ พุทธกุลสมศิริ 
187. เด็กหญงิธัญสิริ ชุมแวงวาป ี
188. เด็กชายธีร์รัชชัย จิรสิทธิ์ธนาโชค 
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189. นายนปภัช เสียงก้อง 
190. นายบญุเจิดพนัธุ ์ ฐิตาภิวัฒนกลุ 
191. นายปภิณวิช วชิรพงศ ์
192. นางสาวปริณญดา ศรีลอย 
193. นางสาวปวภรณ ์ มณีโชต ิ
194. เด็กหญงิปาณิสรา ภัทรนาวิก 
195. เด็กหญงิพณิชญา มะวิญธร 
196. นายพรรษธร วิงวอน 
197. นางสาวพัชณิชา ภิงคารวัฒน์ 
198. นายพัฒน ์ พัฒนวรพันธุ ์
199. เด็กหญงิพณิณพัฒน ์ จงสวัสดิ์วรกลู 
200. เด็กหญงิพิมพ์ใจ จิตรชุ่ม 
201. เด็กหญงิพิมพ์ชนก ศิริจารุอนันต ์
202. เด็กหญงิพิมพ์นารา จารุกิจไพศาล 
203. เด็กหญงิภวรญัชน ์ ทวีสุข 
204. เด็กหญงิภัทรวด ี สอนน้อย 
205. เด็กชายภาคิณ ปัญญาศรีวรมย ์
206. นางสาวภูริชญา จริยวรานุกลุ 
207. เด็กหญงิวิชญาพร หนูทอง 
208. นางสาววิธัญญาดา เศวตเลข 
209. นายสันตภิาพ ปั่นด้วง 
210. นายอภิชนะ กียปัจจ ์
211. นายกฤษฏิ ์ อภัยโส 
212. เด็กชายกีรเดช ชุติมันต ์
213. นางสาวโกลญัญา นฤนิรนาท 
214. เด็กชายจิรเทพ นิลแสงทอง 
215. เด็กหญงิชุติสา พวงสาล ี
216. นางสาวฐิติรัตน ์ วิชชาช ู
217. เด็กหญงิณภัทร เจริญวัย 
218. นางสาวณัชฐ์นิชา ธนัชเดชเสกศิษฐ ์
219. เด็กหญงิณิชาภัทร แม้นสมุทร 
220. เด็กชายต้นน้ า อาวรณ์ 
221. เด็กชายแทนคุณ ดวงใจ 




