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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเ์ข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพฒันาการ 

โครงการอนบุาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ (ช่วงชั้นอนุบาล) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

……………………………..………………..…………….. 

  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ ในระดับชั้นอนุบาล 1  อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ประจ าปีการศึกษา 
2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

  รายชื่อเด็กนักเรียนผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ โครงการอนุบาลสาธิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 200 คน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 80 คน 
ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน 60 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 60 คน 

ระดับอนบุาล 1 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายพชร วาทะพุกกณะ ศึกษาต่อเนื่อง 
2 เด็กหญิงขวัญดาว ด ารงสิทธิ์ตรีคูณ ศึกษาต่อเนื่อง 
3 เด็กหญิงภุชชัชชา  มั่นคง ศึกษาต่อเนื่อง 
4 เด็กชายณธัช จึงสุวด ี ศึกษาต่อเนื่อง 
5 เด็กหญิงณธิดา ปริยะเกตุ ศึกษาต่อเนื่อง 
6 เด็กหญิงพรรณชนก ฉัตรทอง ศึกษาต่อเนื่อง 
7 เด็กชายชนันธร วงศ์มโนธรรม ศึกษาต่อเนื่อง 
8 เด็กหญิงวรัญญา พิพัฒน์ชาญชัย ศึกษาต่อเนื่อง 
9 เด็กหญิงฐานิตา เล้าแสงฟ้า ศึกษาต่อเนื่อง 
10 เด็กหญิงสุณัฏฐา เบิกฟ้า ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 1 (ต่อ 
        

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
11 เด็กชายธนวรรธ ศิลป์ฟ้าพานิช ศึกษาต่อเนื่อง 
12 เด็กชายพศ สถาพรรุ่งกิจ ศึกษาต่อเนื่อง 
13 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จีนย่าม ศึกษาต่อเนื่อง 
14 เด็กชายณัฏฐวรรษ วงษ์สวรรค ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
15 เด็กชายกัญจน ์ อมรชัยยาพิทักษ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
16 เด็กชายรวีวชิญ์ บุญเกิด ศึกษาต่อเนื่อง 
17 เด็กชายกิตติติณณ์   ศิลปไพบูลย์ ศึกษาต่อเนื่อง 
18 เด็กหญิงณดา เทพพันทา ศึกษาต่อเนื่อง 
19 เด็กชายภูมิพฒัน์ เทียนชัย ศึกษาต่อเนื่อง 
20 เด็กชายศิวกร ควรเดชะคุปต์ ศึกษาต่อเนื่อง 
21 เด็กชายปรมะ ฐณิกโชคธ ารงคุณ ศึกษาต่อเนื่อง 
22 เด็กหญิงปุญญาดา จันทร์กระจ่าง ศึกษาต่อเนื่อง 
23 เด็กหญิงดารารัมภา พาเรนเท ศึกษาต่อเนื่อง 
24 เด็กหญิงจิดาภา กลิ่นผึ้ง ศึกษาต่อเนื่อง 
25 เด็กหญิงอลินดา  ปทุมารักษ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
26 เด็กหญิงนิชนันท์ เฮงสมบูรณ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
27 เด็กหญิงสิริณัฏฐ ์ เตชะเสน ศึกษาต่อเนื่อง 
28 เด็กหญิงวรรณิกา ประทุมมา ศึกษาต่อเนื่อง 
29 เด็กชายกวิน อุทัยเลี้ยง ศึกษาต่อเนื่อง 
30 เด็กชายณธรี ์ องค์ศิริมงคล ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 1 (ต่อ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
31 เด็กหญิงกานต์ธีรา เทียมชิต ศึกษาต่อเนื่อง 
32 เด็กหญิงกรกัญญา ปัญญาวงค ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
33 เด็กชายคุณภัทร ล้อเจริญ ศึกษาต่อเนื่อง 
34 เด็กชายพิทา ถิรคุปต์ผโลทัย ศึกษาต่อเนื่อง 
35 เด็กหญิงพิชญาภา พิชญวิศิษฏ์กุล ศึกษาต่อเนื่อง 
36 เด็กชายปวรศิ ธนกิจสมบัต ิ ศึกษาต่อเนื่อง 
37 เด็กหญิงคัทลิน คณาสาคร ศึกษาต่อเนื่อง 
38 เด็กชายธรีะกันต ์ ปุญญกันต์ ศึกษาต่อเนื่อง 
39 เด็กชายกุลพาณิชย์   ถาว    วงศ์สารสิน ศึกษาต่อเนื่อง 
40 เด็กหญิงวรกมล ทองหล่อ ศึกษาต่อเนื่อง 
41 เด็กชายปัณณพัฒน์    พิบูลธนาภิรมย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
42 เด็กหญิงพิมบุญ กล่อมเกลา ศึกษาต่อเนื่อง 
43 เด็กหญิงรัตนรัตน์    พิบูลธนาภิรมย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
44 เด็กชายปัณณวิชญ ์ ทรัพย์เกิดปัญญา ศึกษาต่อเนื่อง 
45 เด็กหญิงรัตนฉัตร์ พิบูลธนาภิรมย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
46 เด็กชายฏีโอ เอ็ดมุน ควีเอติ ศึกษาต่อเนื่อง 
47 เด็กหญิงณิชดา ปั้นหลง ศึกษาต่อเนื่อง 
48 เด็กหญิงวทานิกา ไตรสุริยานนท ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
49 เด็กชายศิรวิชญ์ ใจธัญ ศึกษาต่อเนื่อง 
50 เด็กชายณัฐวฒัน์  วิศิษฏร์ัฐพงศ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 1 (ต่อ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล หมายเหตุ 
51 เด็กหญิงกชมน  มุทธาประพฤทธิ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
52 เด็กชายศิรยิุกต ์ ตันทวีวงศ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
53 เด็กชายศิรพชัร์   ตรีรัตนไพบูลย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
54 เด็กชายมณฑลธรรม วิถีธรรมศักดิ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
55 เด็กหญิงวรินทร์ลดา เชื้อสถาปนศิริ  

56 เด็กหญิงกวินนิตา พัฒนศิริมากร  
57 เด็กหญิงพิชชาภัทร รัตนโชเต  
58 เด็กหญิงกัญญพัชร สะอาด  

59 เด็กหญิงพุทธิมา จันทหาร  

60 เด็กชายภรัณ นราศุภรัฐ  

61 เด็กชายอคิราห์ ศิริพร  

62 เด็กชายปัณณธร ขันตี  

63 เด็กหญิงบุณฑริกา แสงเลิศอุทัย  

64 เด็กชายวริษ ช้างพลาย  

65 เด็กหญิงกัญญาวีร ์ ชุมพลไพศาล  

66 เด็กชายกวิน โกการ ์  

67 เด็กหญิงแพรวา อภิวาทนสิร ิ  

68 เด็กหญิงปุณณดา จุลวงษ ์  

69 เด็กชายวรโชต ิ ยืนสุข  

70 เด็กหญิงชญานันท์ ศรีหาบุตร  
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ระดับอนบุาล 1 (ต่อ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ -นามสกุล 
71 เด็กหญิงมินตรา เทพทิม 
72 เด็กชายมาตฤณ เทพทิม 
73 เด็กชายนิธาน วิทยาบรรยง 
74 เด็กหญิงอชิรา ตั้งทวีกูล 
75 เด็กหญิงปัญญาทิพย ์ ติวะนันทกร 
76 เด็กหญิงปวริศา สิทธินัน 
77 เด็กหญิงพราว บุญสิมมา 
78 เด็กชายภรู ิ พาวงษ์ 
79 เด็กชายณัฐวรรธน ์ ตั้งธรรมากร 
80 เด็กชายณชคณุ เจริญสุข 

 
หมายเหตุ : เรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน์ 
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ระดับอนบุาล 2  
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายพลวัฒน์  ปิณฑวณิช ศึกษาต่อเนื่อง 
2 เด็กชายแผ่นดิน  พันกะหรัด ศึกษาต่อเนื่อง 
3 เด็กชายธรณ์ธรรม ์ ธนอารักษ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
4 เด็กชายอชิระ อินพาเพียร ศึกษาต่อเนื่อง 
5 เด็กหญิงภิชาฎา สุวรรณาลยั ศึกษาต่อเนื่อง 
6 เด็กหญิงปราณัสมา สุทธิชัยรัตนา ศึกษาต่อเนื่อง 
7 เด็กชายติณณภพ เชิดสงวน ศึกษาต่อเนื่อง 
8 เด็กหญิงจิณัฐตา ปานคง ศึกษาต่อเนื่อง 
9 เด็กชายกันตภณ กาญจนะโกมล ศึกษาต่อเนื่อง 
10 เด็กชายกรณ ์ ชาตินักรบ ศึกษาต่อเนื่อง 
11 เด็กชายธนรัฐ ยี่เต็ง ศึกษาต่อเนื่อง 
12 เด็กชายธนศักด์ิ จตุพรรัตนะพันธ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
13 เด็กหญิงสิรินิวัติ  เพ็งสุวรรณ ศึกษาต่อเนื่อง 
14 เด็กชายวชริวิชญ ์ มัคเจริญ ศึกษาต่อเนื่อง 
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา งิ้วโสม ศึกษาต่อเนื่อง 
16 เด็กชายอุชุกร  สนสายันต ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
17 เด็กชายภัทรเศรษฐ ์ ตรงจิตการุณย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
18 เด็กชายคณสรณ ์ สิงห์โงน ศึกษาต่อเนื่อง 
19 เด็กชายณัฐพิพัฒน์ พิมลพรธนัช ศึกษาต่อเนื่อง 
20 เด็กชายกิจจธร ตั้งใจเจริญ ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 2  (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
21 เด็กหญิงวรรณกร เกิดทอง ศึกษาต่อเนื่อง 
22 เด็กชายณคณุ บุญครอง ศึกษาต่อเนื่อง 
23 เด็กชายภัคคพงศ์ ศักดี ศึกษาต่อเนื่อง 
24 เด็กชายอาชวิน คล้ายเดือน ศึกษาต่อเนื่อง 
25 เด็กชายสรวยี ์ พิมพ์เจริญ ศึกษาต่อเนื่อง 
26 เด็กหญิงกานต์พิชชา วงศ์สารสิน ศึกษาต่อเนื่อง 
27 เด็กหญิงปรีชญา ยานกูลวงศ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
28 เด็กชายภาคภูม ิ พิพัฒน์ธนวงศ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
29 เด็กชายธนันชัย พิริยโสภากุล ศึกษาต่อเนื่อง 
30 เด็กชายวรินทร์ ลีลาวรวงศ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
31 เด็กชายกฤติน แสนเวียงจันทร์ ศึกษาต่อเนื่อง 
32 เด็กชายพัฒด ารง อยู่ใย ศึกษาต่อเนื่อง 
33 เด็กหญิงสิริมาศ เจริญศรีไพศาล ศึกษาต่อเนื่อง 
34 เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรจิโรจน ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
35 เด็กชายธนภัทร หอมประเสริฐ ศึกษาต่อเนื่อง 
36 เด็กชายคณาธิป คณาสาคร ศึกษาต่อเนื่อง 
37 เด็กหญิงเรนิตา จันทรศิริรัตน ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
38 เด็กชายพสิษฐิ์  เตียงลัดดาวงศ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
39 เด็กชายอติวิชญ์ ศิริพิน ศึกษาต่อเนื่อง 
40 เด็กชายอลันวัชร ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 2  (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
41 เด็กชายธนณัฎฐ ์ บุญประดับ ศึกษาต่อเนื่อง 
42 เด็กหญิงกนกอร สุขผล ศึกษาต่อเนื่อง 
43 เด็กหญิงเอวาลิน ลานนา เฟอร์กูสัน ศึกษาต่อเนื่อง 
44 เด็กชายศศิศธนัต สุรธรรมวิทย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
45 เด็กชายพชร ปรรณารม ศึกษาต่อเนื่อง 
46 เด็กชายนนท์นภัสร ์ อุส่าห์เพียร ศึกษาต่อเนื่อง 
47 เด็กชายจารทุัศน์ มาล ี ศึกษาต่อเนื่อง 
48 เด็กหญิงภรปภา  ศรัทธารัตนตรัย ศึกษาต่อเนื่อง 
49 เด็กชายณธรรศ พรหมด ี ศึกษาต่อเนื่อง 
50 เด็กหญิงณรรฐชนก ว่องประสิทธิ์  ศึกษาต่อเนื่อง 
51 เด็กชายชวินท์ จารุพานิช ศึกษาต่อเนื่อง 
52 เด็กชายติณณ ์ อารยธรรมรตัน์ ศึกษาต่อเนื่อง 
53 เด็กชายนารา เมธาจิตติพันธ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
54 เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณชวีะศิริ ศึกษาต่อเนื่อง 
55 เด็กหญิงนภธร สุทธิวรรณ ศึกษาต่อเนื่อง 
56 เด็กหญิงสุชาพร  เนตรนิยม ศึกษาต่อเนื่อง 
57 เด็กชายภาวศิ  โพธิสมบัติ ศึกษาต่อเนื่อง 
58 เด็กชายธรรมนิตย์ พิริยโสภากุล  
59 เด็กชายกันตก์ว ี   กมลรุ่งโรจน์  
60 เด็กหญิงชนิดาภา จันทนา  

 
หมายเหตุ : เรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน์ 
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ระดับอนบุาล 3   
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงอลิสสา มีมากบาง ศึกษาต่อเนื่อง 
2 เด็กหญิงพอใจ จิตมุ่งงาน ศึกษาต่อเนื่อง 
3 เด็กชายสิทธา  สิงห์ชะฎา ศึกษาต่อเนื่อง 
4 เด็กชายธัชพนธ ์ สุรเกียรต ิ ศึกษาต่อเนื่อง 
5 เด็กชายอัครวัฒน ์ รอถ้า ศึกษาต่อเนื่อง 
6 เด็กชายดาวนิ ดาราวิโรจน ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
7 เด็กชายปวีณ์กร ไทยโพธิ์ศร ี ศึกษาต่อเนื่อง 
8 เด็กชายปัณณ์ สุขสถิตย์  ศึกษาต่อเนื่อง  
9 เด็กหญิงศิรชา สุดลาภา ศึกษาต่อเนื่อง 
10 เด็กชายปวรปรัชญ์ ญาติมาก ศึกษาต่อเนื่อง 
11 เด็กหญิงภัฆรพีณ ์ ทองใบ ศึกษาต่อเนื่อง 
12 เด็กหญิงธัญยธรณ ์ โชคนาคะวโร ศึกษาต่อเนื่อง 
13 เด็กชายวัชรพงศ ์ มหาสุขานนท ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
14 เด็กชายรณกร ฐณิกโชคธ ารงคุณ ศึกษาต่อเนื่อง 
15 เด็กชายชินกฤต เหล่าชัยพฤกษ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
16 เด็กหญิงเอวา วิริยากุลภัทร ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
17 เด็กหญิงวิชญธาดา เชื้อสถาปนศิริ ศึกษาต่อเนื่อง 
18 เด็กหญิงณฐมน  จุฑาวนิชกุล ศึกษาต่อเนื่อง 
19 เด็กหญิงพรรษสรณ์ ภิรมย์น้อย ศึกษาต่อเนื่อง 
20 เด็กหญิงไปรยา พิพัฒน์วัชราภรณ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 3  (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
21 เด็กหญิงณัฐธีรยา อภิสิทธิ์อมรกุล ศึกษาต่อเนื่อง 
22 เด็กชายปุณณภัทร รัตนโชเต ศึกษาต่อเนื่อง 
23 เด็กชายธรีพัชร ์ พูลพานิชอุปถัมย์ ศึกษาต่อเนื่อง 
24 เด็กหญิงพัทธนันท ์ คชฤทธิ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
25 เด็กชายธญัพิสิษฐ์ กลิ่นผล ศึกษาต่อเนื่อง 
26 เด็กชายณธรรศ องค์ศิริมงคล ศึกษาต่อเนื่อง 
27 เด็กชายจิราย ุ วุ้นประเสริฐ ศึกษาต่อเนื่อง 
28 เด็กหญิงชิดชนก ศิริพรนพคุณ ศึกษาต่อเนื่อง 
29 เด็กหญิงติณนสา โกมล ศึกษาต่อเนื่อง 
30 เด็กหญิงณัฐรีย ์ บุลประเสริฐ ศึกษาต่อเนื่อง 
31 เด็กชายกมลภ ู โตรื่น ศึกษาต่อเนื่อง 
32 เด็กหญิงรรินวดี ศรีมงคล ศึกษาต่อเนื่อง 
33 เด็กหญิงสุนัฏฐา พิกุลทอง ศึกษาต่อเนื่อง 
34 เด็กหญิงศตรมณ ขนอม ศึกษาต่อเนื่อง 
35 เด็กชายอาชวิน เนียมหลาง ศึกษาต่อเนื่อง 
36 เด็กหญิงรัฏฐ์วิสดา สัตย์ซื่อ ศึกษาต่อเนื่อง 
37 เด็กชายธาวนิ บุตรรัตน ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
38 เด็กชายมัทธวิ คนบุญ ศึกษาต่อเนื่อง 
39 เด็กชายกวิน ถิระบัญชาศักดิ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
40 เด็กหญิงธนิดา จุฑาวนิชกุล ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับอนบุาล 3  (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

41 เด็กชายบวรพล ประดิษฐ์ทัศนีย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
42 เด็กชายปราชญ์ จรัสเลิศรังษ ี ศึกษาต่อเนื่อง 
43 เด็กชายฐณวฒัน์ อิทธิโกมลศิลป ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
44 เด็กชายภรีภทัร พันธ์ประภา ศึกษาต่อเนื่อง 
45 เด็กหญิงอิศราวรรณ กิจกล้า ศึกษาต่อเนื่อง 
46 เด็กหญิงภัสสรา ล่ าภากร ศึกษาต่อเนื่อง 
47 เด็กหญิงฌามา  เจริญผลพิบูลย ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
48 เด็กหญิงโชติชญาน ์ สะอาด ศึกษาต่อเนื่อง 
49 เด็กหญิงลภัสรดา ลิมปิสุข ศึกษาต่อเนื่อง 
50 เด็กหญิงวรสรา วรดาลักษณ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
51 เด็กหญิงณัฏฐกานต ์ มานง อาร์ต ศึกษาต่อเนื่อง 
52 เด็กหญิงณิชาภัทร งานประเสริฐกุล ศึกษาต่อเนื่อง 
53 เด็กชายภาทิตย์ ปัญญาวุธตระกูล ศึกษาต่อเนื่อง 
54 เด็กชายภริมย ์ ศรีสุรินทร ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
55 เด็กชายรวีพล อัครพัฒน ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
56 เด็กชายณภทัร แจ่มศรี ศึกษาต่อเนื่อง 
57 เด็กชายปองคุณ ศิริรัตน ์  
58 เด็กชายณภทัร  นิทัศน์พัฒนา  
59 เด็กหญิงสิรีนน์ เขื่อนสุวรรณ  
60 เด็กหญิงกัญญาพัชร ภูวเกตานนท ์  

 
หมายเหตุ : เรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน์  
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เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ 
 

วันจันทร์ ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อเด็กเพื่อสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก 

 ประกาศรายชื่อเด็กตามจ านวน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถรองรับได้ 
(รายชื่อแยกตามระดับชั้นและเรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้า
เรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน์)  

       เกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

       ล าดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเนื่อง (ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก) 

       ล าดับที่ 2 พี่น้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) 

       ล าดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

       ล าดับที่ 4 พี่น้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

       ล าดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก 

ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก  
ทาง Website https://cf.mahidol.ac.th  

รายชื่อที่ไม่มีในประกาศ จะเป็นรายชื่อส ารอง (Waiting list) ในปีการศึกษา 2565 
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อส ารองทาง Website https://cf.mahidol.ac.th 

วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

และ 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ท าการสัมภาษณ์
ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก (ครอบครัวละ 30 นาที)  มีค่าใช้จ่ายในการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 400 บาท 

การสัมภาษณ์ครอบครัวและการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก เพื่อใช้เป็นข้อมูลการดูแลเด็กร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง เพ่ือดูความสอดคล้องระหว่าง ความต้องการของผู้ปกครองกับ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
*มีเอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติม* 
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ก าหนดการ (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 

 *หลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ ประกอบด้วย* 
 1. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จ านวน  4  รูป 

 2. รูปถ่ายพ่อ แม่/ผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว  ท่านละ 2 รูป 

 3. ส าเนาสูติบัตรของเด็ก จ านวน 1 ฉบับ 

 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา 
ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)  ท่านละ 1 ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็น
ผู้ปกครอง) ท่านละ 1 ฉบับ 

6. ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก จ านวน 1 ชุด 

7. ส าเนาเอกสารส าคัญอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

                               ** กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง บนส าเนาเอกสารทุกใบ ** 

หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์

หากมีการสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สมัครล าดับถัดไปเข้ามาแทนที่ 

 

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 

 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 

ผ่านทาง Website https://cf.mahidol.ac.th  และที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

หากมีการสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สมัครล าดับถัดไปเข้ามาแทนที่ 

 
 

 

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รับบริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณา 
บุตรหลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109 ในวันและเวลาท าการ ** 
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อนุบาล 2 

อนุบาล 3 
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อัตราค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระ ในวันที่ 18-31 มีนาคม 2565 

ช า ร ะอั ต ร าค่ า บ ริ ก า ร โค ร งก า รปฐมวั ย ส า ธิ ต  ( เ ต าะแตะ )  และ โค ร งก า รอนุ บ าลส าธิ ต เพื่ อพัฒนาศั ก ยภาพ  ( อนุ บ า ล )  
     ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 ระดับชั้น ค่าใช้จ่าย 

18-31 

 มีนาคม 2565 

 

เตาะแตะ1  

เตาะแตะ2 

11,050 บาท 
  1.ค่าบริการรายครึ่งเดือน 4,550 บาท (บริการตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) 
  2. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้รายปี 6,000 บาท *ทั้งนี้ไม่รวมผ้าห่ม  ซึ่งศูนย์ฯ สนับสนุนให้
โครงการละ 1 ผืน 
  3. ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท  

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

38,800 บาท 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  7,500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ      31,300 บาท     

    - อุปกรณ์เครื่องใช้รายปี *ทั้งนี้ไม่รวมผ้าห่ม  ซึ่งศูนย์ฯ สนับสนุนให้โครงการละ  
1 ผืน 

25–29 

เมษายน 2564 

 

จ าหน่ายชุดนักเรียนโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล ) 

 

  

       หมายเหตุ : รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขการ
จัดการด้านอื่น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้  และอัตราค่าใช้จ่ายทั้ง 2 โครงการ เมื่อช าระแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02–4410602-10  ต่อ 2110, 2109 หรือ 083-269-9799 ในวันและเวลาราชการ    
 Website: www.cf.mahidol.ac.th  หรือ Facebook: NICFD Mahidol 
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