
 

 
 
 

ประกาศ   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
เรื่อง   รายชื่อนกัเรียนที่จบการศกึษาระดับประถมศึกษา  หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศกึษา  2565 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
         จากการประชุมตัดสินผลการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2565 
เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2566    มีนักเรียนทีจ่บการศึกษาระดบัประถมศึกษา  หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ประจ าปีการศึกษา  2565   จ านวน   277  คน   ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

1. เด็กหญิงกนกธร รุจิราวรรณ 

2. เด็กชายกมลวิชญ์ เหลืองสะอาด 

3. เด็กชายจิรายุ อินนุรักษ์ 

4. เด็กหญิงชนมน หยกทองวัฒนา 

5. เด็กชายชัยธัช กู้ประเสริฐ 

6. เด็กชายชิษณุพงศ์ เรืองพัฒนพงศ์ 

7. เด็กหญิงฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา 

8. เด็กชายณัฏฐพล เสมสวัสดิ์ 

9. เด็กหญิงณัฐธิดา อัครชนียากร 

10. เด็กชายณัฐนันท์ พูนลาภพาณิชย์ 

11. เด็กชายแทนคุณ ตรงประเสริฐ 

12. เด็กชายธีทัต ศรีประทักษ์ 

13. เด็กหญิงธีร์จุฑา ปฐมฌาณะสกุล 

14. เด็กหญิงนงนภัส แถวจันทึก 

15. เด็กหญิงนนทรีย์ พิพัฒนบวร 

16. เด็กชายนราดล วรรณา 

17. เด็กชายนิติธร ผ่องภิรมย์ 

18. เด็กหญิงปรมาพร แซ่ลิ้ม 

19. เด็กหญิงปราณปรียา เหลืองวุฒิวงษ์ 

20. เด็กชายปองคุณ ธรรมวิริยะศิริ 

21. เด็กชายปันธร บูรณะโสภณ 
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22. เด็กชายปารามิต พรหมนอก 

23. เด็กหญิงปิ่นหทัย สุรัสวด ี

24. เด็กหญิงเปรมยุดา วงษ์พระจันทร์ 

25. เด็กหญิงผืนน้ า ลือเสียงดัง 

26. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เฉลยคราม 

27. เด็กชายพลอธิป ด้วงแข 

28. เด็กชายพันธนนท์ อิทธิสารรณชัย 

29. เด็กหญิงพิมพ์มาดา เรืองประดิษฐ์ 

30. เด็กชายภาม รุ่งเรืองวิริยะ 

31. เด็กชายภูษณ พนธ์หอมหวล 

32. เด็กหญิงริน พรพรหมินทร์ 

33. เด็กชายวงศพัทธ์ ถนอมศักดิ์โอฬาร 

34. เด็กหญิงวรกัญญา กมลพรวิจิตร 

35. เด็กชายวริศ เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ 

36. เด็กหญิงสิตางศุ์ บุญนามประเสริฐ 

37. เด็กหญิงสิริบุญญาภรน์ เวชวิทยาขลัง 

38. เด็กชายอัณณ์อธิป ภรเกรียงเกร็จ 

39. เด็กหญิงอิงฟ้า ธนาเลขะพัฒน์ 

40. เด็กหญิงอิสรีย์ ตัณฑ์ไพโรจน์ 

41. เด็กหญิงกัญณภัทร แม้นสมุทร 

42. เด็กหญิงชญาดา ยุคลธรวงศ ์

43. เด็กชายชนนน น้อยวิบล 

44. เด็กชายฐิติ สุวรรณแสง 

45. เด็กชายฐิติวัฒน์ กระแสร์วัชรนนท์ 

46. เด็กหญิงณปภัช เงินหนู 

47. เด็กหญิงณัฏฐ์กัญญา จิรัฏฐิติกาล 

48. เด็กชายณัฏฐพัฒน์ จุลพันธ์ 

49. เด็กชายณัฐวรรธน์ อุตสงควัฒน์ 

50. เด็กหญิงณิชนิตา วัฒนบุตร 

51. เด็กชายธนภัทร อ้ึงสิทธิพูนพร 

52. เด็กหญิงธมล มูสโกภาส 

53. เด็กชายธรัณวิชญ์ สัตยาวุฒิพงศ์ 

54. เด็กชายธัชชัย กู้ประเสริฐ 
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55. เด็กชายธารา จันทร์จ าเริญ 

56. เด็กชายธิติวุฒิ บุญโท 

57. เด็กหญิงนันท์นภัส ถิรบัณฑิตวงศ์ 

58. เด็กหญิงบุญนิสา มหาสุข 

59. เด็กชายปรรฐย์กร แรงกล้า 

60. เด็กชายปรินทร์ สุวรรณ 

61. เด็กหญิงปรีดิ์เปรม ธัชแก้วกรพินธุ์ 

62. เด็กหญิงปัณณ์ธารี พาเมล่า อรรถวานิช 

63. เด็กชายปัณณ์พัฒน์ ศิริสุขประเสริฐ 

64. เด็กหญิงพราว เพ็ชรสมบัติ 

65. เด็กชายพลิน จงรักษ์ 

66. เด็กชายพัศวุฒิ เปรมศรี 

67. เด็กหญิงพิมพ์ลดา อัครนิธิอนนต์ 

68. เด็กชายพีร์วัส จองวรรณศิริ 

69. เด็กชายพุฒิพงษ์ พงษ์พนา 

70. เด็กหญิงภสพร วรชนะนันท์ 

71 เด็กชายมนุเชษฐ์ ฐานุตตมวงศ์ 

72. เด็กชายเมธีธร อารีกุล 

73. เด็กหญิงรดามณี สัตย์เพริศพราย 

74. เด็กชายวิรชัช ทัศศรี 

75. เด็กหญิงศุภรดา อินต๊ะจวง 

76. เด็กชายสยุธาจิวรรษ แตงโสภา 

77. เด็กหญิงสุภัคชญา จงใจ 

78. เด็กชายอริย์ธัช ม่วงน้อย 

79. เด็กหญิงอลิญา สังข์ประไพ 

80. เด็กหญิงอาทิตติยา อัคราสรณีย์ 

81. เด็กชายกฤชนนท์ ช่วยทุกข์ 

82. เด็กชายกันตพงษ์ ทวาเรศเรืองคาม 

83. เด็กชายกาญจน์ปพน น้อยวิบล 

84. เด็กหญิงเข็มฉัตร เพ็งศศินสิริ 

85. เด็กหญิงจันทร์จ ารัส ฉัตรตะวัน 

86. เด็กชายชวิศ รัตนเจริญ 

87. เด็กชายโชติวิช วิเชียรโชต ิ
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88. เด็กหญิงณภาดา ยุคลธรวงศ ์

89. เด็กหญิงณรัฐกัญจน์ เกียรติระบิล 

90. เด็กหญิงณิศวรา เชาวลิต 

91. เด็กหญิงทักษพร พิทยราชศักดิ์ 

92. เด็กหญิงธินัดดา วรรณบวร 

93. เด็กชายนนท์ อู่แก้ว 

94. เด็กหญิงนิษฐกานต์ ทวีรัตนศิลป์ 

95. เด็กหญิงนีรภา แก้วศรีงาม 

96. เด็กชายปภังกร ลิ่วมโนคุณ 

97. เด็กชายปรานบุณย์ นนทการ 

98. เด็กหญิงปวีร์ลิตา จารุเกษมฐิติภัทร์ 

99. เด็กชายพงศ์ฤทธิ์ พงส์เผ่าทอง 

100. เด็กหญิงพริสา เต็งอ านวย 

101. เด็กชายพศิน ประภัสสร 

102. เด็กชายพิชญุตม์ เทพาหุดี 

103. เด็กชายพิรชัช บัวจันทร์ 

104. เด็กชายพีรดนย์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ 

105. เด็กชายพีรวุฒิ นัยรัตนหิรัญ 

106. เด็กชายฟ้าคราม นามกระโทก 

107. เด็กชายภูดิสกร วงศ์จ าปา 

108. เด็กชายภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ 

109. เด็กหญิงมินนิดา เพ่ิมพิทักษ์ 

110. เด็กหญิงรมิตา บุญเลิศ 

111. เด็กชายวรัญชน์ พุทธวงศ์ 

112. เด็กชายวราภิวรรฒ สอนเวียง 

113. เด็กหญิงวริมน รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

114. เด็กชายวฤณทร์ สุริต 

115. เด็กหญิงวิภาดา ตรีสุระอนันต์ 

116. เด็กหญิงศิรภัสสร์ มิลินทางกูร 

117. เด็กชายศิลา ศรลัมพ์ 

118. เด็กหญิงอภิกันต์กนิษฐ์ ยอแสง 

119. เด็กชายอภิวิชญ์ ปุญญฤทธิ์ 

120. เด็กหญิงอรรัมภา คู่มณี 
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121. เด็กหญิงกัญญาวีร์ อรุณศรีโสภณ 

122. เด็กชายกันตพัฒน์ สุริยาศศิน 

123. เด็กชายกิติ์พันธ์ สุขสุพันธ์ 

124. เด็กชายชนายุส เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 

125. เด็กชายชยพล อนุตรวิโรจน์กุล 

126. เด็กชายชานนธ์ ขาวส าอางค์ 

127. เด็กชายญาณพัฒน์ จันกัน 

128. เด็กชายฐิติพันธ์ รังสิมานุรักษ์ 

129. เด็กหญิงณฐมน สุขสุลาภ 

130. เด็กชายณฤทธ ปั้นงา 

131. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สุภัทรนิยพงศ์ 

132. เด็กชายณัฐนวัฒน์ วรพจน์มงคล 

133. เด็กชายณัฐนันท์ ปินใจ 

134. เด็กหญิงณัฐสุดา แป้นพัฒน์ 

135. เด็กชายธนกฤต ไทยปาล 

136. เด็กชายธนภูมิ ภูรีเสถียร 

137. เด็กชายธัญญ์ ธัญญาบาล 

138. เด็กหญิงธัญธร โคตรพรมศรี 

139. เด็กหญิงโบรตา ชื่นสุวรรณ 

140. เด็กชายปราณปราชญ์ เหลืองวุฒิวงษ์ 

141. เด็กหญิงปริยากร สาสนรักกิจ 

142. เด็กชายปวร เสนาะดนตรี 

143. เด็กชายปัณณทัต แย้มสวน 

144. เด็กหญิงปุญชญา ปัทมาคม 

145. เด็กชายปุณณ์ สินธุเชาวน ์

146. เด็กหญิงพร้อมบุญ เภาประเสริฐ 

147. เด็กชายพัทธดนย์ เล็กพิทยา 

148. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ พิมพ์เสริฐ 

149. เด็กหญิงไพรัลยา ชินวิรัตน์ชัย 

150. เด็กชายภาวัต ศรีสุชาติ 

151. เด็กชายภาสกร ทินกรสูติบุตร 

152. เด็กหญิงมนัสนันท์ สกุลพราหมณ์ 

153. เด็กหญิงวรพิชชา ทองแก้ว 
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154. เด็กหญิงศุภิสรา ฟองสมุทร 

155. เด็กชายสฐิพัจ ธรรมานุธรรม 

156. เด็กหญิงสุพิชาภา จันทราพิพัฒน์ 

157. เด็กชายอธิปัตย์ ปริศนานันทกุล 

158. เด็กหญิงอริณญา อะมะมูล 

159. เด็กชายอินทัช ศรีเพ็ญ 

160. เด็กหญิงกมลชนก พ่ึงพระเดช 

161. เด็กชายเกียรติคุณ ไชยเลิศ 

162. เด็กชายจิรายุ จิโรจน์กุล 

163. เด็กชายชณนพัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต 

164. เด็กหญิงชนัญอาภา ประไพ 

165. เด็กชายฐานันท์ ยิ้มเลิศลักษณ์ 

166. เด็กหญิงฐิทินันท์ เอกะกุลานันต์ 

167. เด็กชายณฐกร ศรอ าพล 

168. เด็กชายณภัทร ทองมาก 

169. เด็กหญิงณัฐธิกานต์ สุยพงษ์พันธ์ 

170. เด็กหญิงณัฐนพิน หัสธน 

171. เด็กหญิงณัฐวรรณ เม่นเผือก 

172. เด็กชายติณห์ภัทร เอราวัณ 

173. เด็กชายธนกฤต บุญเรือง 

174. เด็กชายธรรมธร โพธิแท่น 

175. เด็กชายนพกร ประดู่ 

176. เด็กหญิงนภัสมน บ ารุงตระกูล 

177. เด็กชายนรภัทร จันทรนิภา 

178. เด็กชายนิปุณ มากสวาสดิ์ 

179. เด็กหญิงปภวรินทร์ เลิศสกุลทรัพย์ 

180. เด็กชายปรอง โภควนิช 

181. เด็กหญิงปริม สอนบุญ 

182. เด็กหญิงปุณิกา อรุณเดชาวัฒน์ 

183. เด็กชายพบธรรม หลอยส่วน 

184. เด็กหญิงพรชนิตว์ บางเลา 

185. เดก็ชายพริษฐ์ เต็งชัยศรี สัตถาสาธุชนะ 

186. เด็กหญิงพิมพ์นารา มงคลสวัสดิ์ 
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187. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เตือนกุล 

188. เด็กชายยศวัฒน์ กตัญญูไชยพงศ์ 

189. เด็กหญิงรัตน์ธิดา จุลเนตร 

190. เด็กหญิงรินรดา อัศวเลิศกมล 

191. เด็กชายศศิศ สุริยบรรเจิด 

192. เด็กชายศุภกร เวชสุภาพร 

193. เด็กชายสรวิชญ์ โภคผล 

194. เด็กหญิงสลิล อบแพทย์ 

195. เด็กหญิงสุฐิตา ธรรมานุธรรม 

196. เด็กชายอัครินทร์ ปัทมดิลก 

197. เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีภักดิ์ 

198. เด็กหญิงเอรีญา ธ ารงลักษณ์ 

199. เด็กชายกร เชวงศักดิ์สงคราม 

200. เด็กชายกฤชนนท์ พัฒนพงศ์ 

201. เด็กชายก้องกิดากร สายบุญพ่วง 

202. เด็กชายกอบุญ กัลยาณมิตร 

203. เด็กชายกัลป์ภัทร์ ชาติชยสมบูรณ์ 

204. เด็กชายก าพล สิริโยธิน 

205. เด็กหญิงเกวลิน ชิณะวงศ์ 

206. เด็กหญิงจินดารัตน์ จินดาวานิชสกุล 

207. เด็กหญิงชวัลญา ศิริวิทยรัตน์ 

208. เด็กชายณพัศธรธ์ ภมรปฐมกุล 

209. เด็กหญิงณภสสร กุลวานิช 

210. เด็กหญิงณัฎณิชา คลังทอง 

211. เด็กหญิงณิชาภัทร เพชรรอด 

212. เด็กหญิงธณัชนันธ์ กัญญากุลวรรัตน์ 

213. เด็กชายธนภัทร นิธิศบวรภัค 

214. เด็กชายธัญณธีร์ เกียรติพิมลกุล 

215. เด็กชายนธนา อ่อนอิน 

216. เด็กชายนินท์ จันทราช 

217. เด็กหญิงนิยา แช่มพัฒนชัย 

218. เด็กหญิงเนรัญชรา เกตุเอ่ียม 

219. เด็กหญิงปวริศา ปรีส าเนียง 
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220. เด็กหญิงปิญชาน์ วิจิตรทัศนา 

221. เด็กชายปิติธรรม ธรรมรัตตกุล 

222. เด็กชายปุณณพัฒน์ รัตนราศร ี

223. เด็กชายพชรพล หูทิพย์ 

224. เด็กหญิงพราวฎ์ ช่วยนคร 

225. เด็กหญิงพัฒน์ณรี แก้วจรรยา 

226. เด็กชายพิชญุตม์ คูโณปการ 

227. เด็กชายพีรวิชญ์ อัจฉริยะชาญวณิช 

228. เด็กชายพีระธรรม ทองจันทร์ 

229. เด็กชายภารุจ อัศวพรชัย 

230. เด็กชายภูไรวินท์ วังตาล 

231. เด็กหญิงมณีนภา นาครทรรพ 

232. เด็กชายมิ่งมงคล สัมฤทธิ์ 

233. เด็กหญิงมีฟ้า ดวงอ่อนนาม 

234. เด็กชายรณกร ราชบุรี 

235. เด็กหญิงวริศรา จินดาวัฒนะ 

236. เด็กหญิงศุภรดา ศิลปผดุง 

237. เด็กหญิงอนัญญา ชุ่มสถิตกุล 

238. เด็กหญิงอลิสา จารุสุทธิรักษ์ 

239. เด็กชายกฤตภาส เหยือกเงิน 

240. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ เอมครุฑ 

241. เด็กชายคุณาธัม ศานติปุรณ์ 

242. เด็กชายชนม์ณพงษ์ เสน่ห์คุณ 

243. เด็กหญิงชนัญยา รักษ์ศิริ 

244. เด็กหญิงณชษร จาปะเกษตร์ 

245. เด็กชายณัฐกร ยืนยง 

246. เด็กหญิงณัฐธยาน์ เหล่าชวลิตกุล 

247. เด็กหญิงณัฐวลันช์ เลิศวณิชพิศาล 

248. เด็กชายแดนไทย สุปัตติ 

249. เด็กชายธันยวิชญ์ ลือวรรณ 

250. เด็กชายธีร์ธวัช ไข่เกตุ 

251. เด็กชายเธียรธาวิน ลิ่มประสิทธิ์ 

252. เด็กหญิงนลินดา ผลอุดม 
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