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ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2563 
โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสัมภาษณ์ 1 
ช้ัน 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ล าดับที่ เวลา ชือ่ - นามสกุล ชื่อเล่น 

1 08.30 น. เด็กหญิงดารารัมภา พาเรนเท ดารา 

2 09.00 น. เด็กหญิงคัทลิน คณาสาคร ทีเค 

3 09.30 น. เด็กหญิงสุณัฏฐา เบิกฟ้า เอิน 

4 10.00 น. เด็กหญิงภิชาฎา สุวรรณาลัย ชดา 

5 10.30 น. เด็กชายณัฐกิตต์ิ พัฒนาเพ่ิมพูนสิน โฮชิ 

6 11.00 น. เด็กหญิงกชมน มุทธาประพฤทธิ์ ออเจ้า 

7 11.30 น. เด็กหญิงณดา เทพพันทา ณดา 

 
8 13.00 น. เด็กชายอชิระ อินพาเพียร เกียร์ 

9 13.30 น. เด็กหญิงฐิตารีย์ ตังธนสิริกุล อิงอิง 

10 14.00 น. เด็กชายวิชิรวิชญ์ มัคเจริญ ปลาวาฬ 

11 14.30 น. เด็กหญิงสุชาพร เนตรนิยม โม 

12 15.00 น. เด็กชายนันทภพ เนียมหมวด สกาย 

13 15.30 น. เด็กหญิงสิริมาศ เจริญศรีไพศาล ค าแพง 

14 16.00 น. เด็กหญิงมินตรา เทพทิม มินตรา 

15 16.30 น. เด็กชายมาตฤณ เทพทิม มาตฤณ 
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ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2563 
โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสัมภาษณ์ 2 
ช้ัน 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ล าดับที่ เวลา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 

1 08.30 น. เด็กชายอลันวัชร์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ แอนดี ้

2 09.00 น. เด็กชายกันต์ธีร์  คงแก้ว ซัน 

3 09.30 น. เด็กหญิงนภธร  สุทธิวรรณ นภ 

4 10.00 น. เด็กชายพัฒด ารง  อยู่ใย คลัสเตอร์ 

5 10.30 น. เด็กชายศศิศธนัต  สุรธรรมวิทย์ ทาคิน 

6 11.00 น. เด็กหญิงเอวาลิน  เฟอร์กูสัน เอวาลิน 

7 11.30 น. เด็กหญิงภรปภา  ศรัทธารัตนตรัย มารีย์ 

 8 12.30 น. เด็กหญิงปริญญ์  มิตรเทวิน นะมัส 

9 13.00 น. เด็กชายนารา  เมธาจิตติพันธ์ โฟโต้ 

10 13.30 น. เด็กหญิงนภา  ราชฎร์อาศัย ดาวเรือง 

11 14.00 น. เด็กหญิงณรรฐชนก  ร่องประสิทธิ์ ยูนีค 

12 14.30 น. เด็กชายพลวัฒน์  ปิณฑวณิช ดนตร ์

13 15.00 น. เด็กชายณคณุ  บุญครอง ไท 

14 15.30 น. เด็กชายพงศกร  จันทร์สุขจ าเริญ พีพี 

15 16.00 น. เด็กหญิงจิณัฐตา ปานคง ลูกจัน 
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ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2563 
โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสัมภาษณ์ 3 
ช้ัน 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ล าดับที่ เวลา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 

1 08.30 น. เด็กหญิงบุณยวีย์  มีนาทุ่ง นาข้าว 

2 09.00 น. เด็กชายอติวิชญ์   ศิริพัน เจแปน 

3 09.30 น. เด็กหญิงกรสิริ  ศรีสุสวัสดิ์ เมนท์ลีย์ 

4 10.00 น. เด็กชายณธรรศ  องค์ศิริมงคล ปั้น 

5 10.30 น. เด็กหญิงปราณัสมา  สุทธิชัยรัตนา นิกิ 

6 11.00 น. เด็กหญิงปารวี  พลไตร หงษ์ 

7 11.30 น. เด็กหญิงเอวา  วิริยากุลภัทร์ เอวา 

 8 13.00 น. เด็กชายกฤติชัย  ภูวะคีรีวิวัฒน์ กฤติชัย 

9 13.30 น. เด็กชายอัครวัฒน์  รอถ้า ธารา 

10 14.00 น. เด็กหญิงปิ่นข้าว  อ าพันสุข ปิ่นข้าว 

11 14.30 น. เด็กหญิงรัฏฐ์วิสดา  สัตย์ซื่อ  แต๊งค์กิ้ว 

12 15.00 น. เด็กชายรวีพล  อัครพัฒน์ เบสท์ 

13 15.30 น. เด็กชายศิวกร  จินดานิล เจ้าคุณ 

14 16.00 น. เด็กหญิงสุพัฎฐา  พิกุลทอง ทิชา 
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ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2563 
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ช้ัน 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ล าดับที่ เวลา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 

1 08.30 น. เด็กหญิงพรรณชนก  ฉัตรทอง เบรสล่ี 

2 09.00 น. เด็กชายปวริศ  ธนกิจสมบัติ แมกซ ์

3 09.30 น. เด็กหญิงภุชชัชชา  มั่นคง แพง 

4 10.00 น. เด็กชายกุลพานิชย์  ถาว วงศ์สารสิน เฮงเฮง 

5 10.30 น. เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรณฤกษ์งาม แม็กซ ์

6 11.00 น. เด็กชายภานพ  หุตะจินดา ปลาวาฬ 

7 11.30 น. เด็กหญิงนารา  นันทิทรรภ นารา 

8 12.00 น. เด็กชายทยากร คงพรปรารถนา ทาม 

 9 13.00 น. เด็กหญิงวรรณกร  เกิดทอง เครป 

10 13.30 น. เด็กชายกฤติน  แสนเวียงจันทร์ ติน 

11 14.00 น. เด็กชายณัฐพิพัฒน์ พิมลพรธนัช ภูร ิ

12 14.30 น. เด็กชายจารุทัศน์ มาลี วายุ 

13 15.00 น. เด็กชายอุชุกร สนสายันต์ หมวกฟาง 

14 15.30 น. เด็กชายกันตภณ กาญจนะโกมล ฮาร์ท 

15 16.00 น. เด็กชายปุณณพัฒน์ โอพรสวัสดิ์ ลูกบอล 
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ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2563 
โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสัมภาษณ์ 2 
ช้ัน 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

ล าดับที่ เวลา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 

1 08.30 น. เด็กหญิงกนกอร  สุขพล ตุล 

2 09.00 น. เด็กชายสรวีย์  พิมพ์เจริญ สกาย 

3 09.30 น. เด็กชายธนศักดิ์  จตุพรรัตนะพันธ์ พอร์ช 

4 10.00 น. เด็กหญิงพิชญ์นภา   เวศพันธุ์ นภา 

5 10.30 น. เด็กชายอาชวิน  คล้ายเดือน อองตอง 

6 11.00 น. เด็กชายธนภัทร  โทสุวรรณ์ ไบร์ทเกอร ์

7 11.30 น. เด็กชายพชร  ปรรณารม ไนน์ 

 8 13.00 น. เด็กหญิงพิชชาภัค  ปริวงศ์กุลธร อลิซ 

9 13.30 น. เด็กชายนนท์นภัสร์  อุส่าห์เพียร ไอดิน 

10 14.00 น. เด็กหญิงเรนิตา  จันทรศิริรัตน์ เรนี ่

11 14.30 น. เด็กชายธนภัฎฐ์  บุญประดับ คิวบิก 

12 15.00 น. เด็กชายกรัณย์พล  จิตต์วราภาส ไนน์ 

13 15.30 น. เด็กหญิงปณชล  จันทร์อักษร เอิง 

14 16.00 น. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ง้ิวโสม เรานา 

15 16.30 น. เด็กชายชยางกูร แสงสวัสดิ์ บูทีค 
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ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2563 
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ล าดับที่ เวลา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 

1 08.30 น. เด็กชายจิรายุ   วุ้นประเสริฐ พี 

2 09.00 น. เด็กชายชัชพนธ์   สุรเกียรติ ทิคเกอร์ 

3 09.30 น. เด็กหญิงชิดชนก   ศิริพรนพคุณ นะโม 

4 10.00 น. เด็กหญิงภัฆรพีณ์   ทองใบ ข้าวหอม 

5 10.30 น. เด็กชายชินกฤต   เหล่าชัยพฤกษ์ ลูกหม ี

6 11.00 น. เด็กหญิงอิศราวรรณ   กิจกล้า อริญ 

7 11.30 น. เด็กชายธนรัฐ   ยีเต็ง ปอนด ์

 

8 12.30 น. เด็กหญิงณัฐารีย์   บุญประเสริฐ รัน 

9 13.00 น. เด็กหญิงปวริศา  โรจนบุรานนท์ ปลาวาฬ 

10 13.30 น. เด็กชายลูคขะ  ควีเอติ ลูคขะ 

11 14.00 น. เด็กหญิงมิรินทิรา  ทองกัญธร มิริน 

12 14.30 น. เด็กชายดินดล  ใจสถาพร ดิน 

13 15.00 น. เด็กชายดาวินริช  บุญญานันท ์ เวน 

14 15.30 น. เด็กหญิงนภาพร  จ่ีมุข ขิง 

15 16.00 น. เด็กหญิงสุมนัสสา  นาสวนสุวรรณ อลิส 
 


