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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพฒันาการ 

โครงการปฐมวัยสาธิต (ช่วงชั้นเตาะแตะ) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

……………………………..………………..…………….. 

  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ ในระดับชั้นเตาะแตะ 1 และเตาะแตะ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  รายชื่อเด็กนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ โครงการปฐมวัยสาธิต 
ประจ าปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งเป็นระดับเตาะแตะ 1 จ านวน 30 คน ระดับแตะแตะ 2 จ านวน 60 คน  

ระดับเตาะแตะ 1 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 เด็กหญิงณชกนก  กาญจนะโกมล 
2 เด็กหญิงพุดชมพ ู มั่นคง 
3 เด็กชายนันทวุฒ ิ วิศิษฏ์รัฐพงศ ์
4 เด็กชายร็อคโค ดวิน พาเรนเท 
5 เด็กชายธาดา จุ้ยปาน 
6 เด็กหญิงบัณฑา บุลประเสริฐ 
7 เด็กหญิงรมณภัทร  ธนกิจสมบัต ิ
8 เด็กหญิงพุทธิชา อมเรศ 
9 เด็กชายสุรภศั  สิงห์ทอง  
10 เด็กชายภัทรกฤติ นุ่นทอง 
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ระดับเตาะแตะ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
11 เด็กชายจิณณะพัชญ ์ สิงห์พิทักษ์ 
12 เด็กชายติณภทัร เตชาวิวัฒนบลูย์ 
13 เด็กหญิงดาริน สจ๊วต 
14 เด็กชายคฑาสัณห ์ ส่งศรี 
15 เด็กชายพนธกร  จันทร์สุขจ าเริญ 
16 เด็กชายชลพรรษ วงษเ์พ็ชร์ 
17 เด็กชายวรงค ์ อัจฉราวงศ์ชัย 
18 เด็กชายปริญญ์ หลายปัญญา 
19 เด็กชายอคิราห์ เกิดโภคา 
20 เด็กชายภาคณิ ส าเภาเงิน 
21 เด็กชายปราชญ์ หลายปัญญา 
22 เด็กหญิงมนตรา คล้ าชื่น 
23 เด็กชายภามิน ส าเภาเงิน 
24 เด็กชายอัศดินย ์ โตวณะบตร 
25 เด็กหญิงปัณณภัสร ์ กองแสงศร ี
26 เด็กหญิงจรรยาวรรณ ธูปหอม 
27 เด็กชายปริญ รัตนะขวัญ 
28 เด็กหญิงบูชิตา จรัสพูนผล 
29 เด็กหญิงรมณ กาญจนรัตน ์
30 เด็กหญิงอภิษฎา โกสินเจริญชัย 

 
 

หมายเหตุ : เรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน์ 
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ระดับเตาะแตะ 2 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายสุวิศษิฏ์ เอี่ยมสุข ศึกษาต่อเนื่อง 
2 เด็กหญิงดาริน ดาราวิโรจน ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
3 เด็กชายปัณณวรรธ  ไทยโพธิ์ศร ี ศึกษาต่อเนื่อง 
4 เด็กชายภูกวนิทร์ ราชรักษ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
5 เด็กหญิงวิรัลพัชร มัคเจริญ ศึกษาต่อเนื่อง 
6 เด็กหญิงอรศศิร ์ พิมพ์เจริญ เรียนต่อเนื่อง 
7 เด็กชายวาย ุ พุทธไทย ศึกษาต่อเนื่อง 
8 เด็กชายอคิณ เนียมหลาง ศึกษาต่อเนื่อง 
9 เด็กหญิงพันธ์วรา ชูอ านาจ เรียนต่อเนื่อง 
10 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีมา ศึกษาต่อเนื่อง 
11 เด็กหญิงณิชชา สิทธิเวช ศึกษาต่อเนื่อง 
12 เด็กชายปัณณวิชญ ์ ฉัตรชัย ศึกษาต่อเนื่อง 
13 เด็กหญิงมานิตา วัฒนะ ศึกษาต่อเนื่อง 
14 เด็กหญิงบุญญารัศมิ ์ โอพรสวัสดิ ์ ศึกษาต่อเนื่อง 
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ระดับเตาะแตะ 2 (ต่อ) 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
15 เด็กหญิงริสา ปิณฑวณิช 
16 เด็กหญิงเอวารินทร ์ โพธิ์ทอง 
17 เด็กชายธนภัสร ์ สุรเกียรต ิ 
18 เด็กชายอดิล แวหะมะ 
19 เด็กชายธีทัต เกิดทอง 
20 เด็กหญิงกัญญาญัฐ บุญประดับ 
21 เด็กหญิงพีรญา สุขสบาย 
22 เด็กหญิงอารียา      เยือกเย็น             วงษ์รักไทย 
23 เด็กหญิงอริญรดา   หาทรัพย ์
24 เด็กหญิงปรรญญศร วงศ์สวัสดิ์ 
25 เด็กชายภูตะวัน พลหาญ 
26 เด็กชายกรณ ์ อุดมเวช 
27 เด็กชายกิตติกานต ์ อารีรักษ ์
28 เด็กชายพีรดนย ์ วรรณทรัพย์ผล 
29 เด็กชายอัครวินท ์ ชุมพลไพศาล 
30 เด็กหญิงบัวบูชา ทัดศรี 
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ระดับเตาะแตะ 2 (ต่อ) 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
31 เด็กหญิงธมลทิชา ขุนค า 
32 เด็กชายกุญช์ฬพัฒิ เปรมเจริญ 
33 เด็กชายศรัณย์ภัทร ปังสุวรรณ 
34 เด็กหญิงภัทราพร เวชบุญช ู
35 เด็กหญิงณัฐ เหลียง 
36 เด็กชายปัณณ์พัทธ ์ ค าแผ่น 
37 เด็กหญิงศรีภรูิ พิมพ์ต้น 
38 เด็กชายนภกร ผิวนวล 
39 เด็กชายชญตว ์ ท้วมวงษ ์
40 เด็กชายคณุฒม์นันท์  วรวงศ ์
41 เด็กชายภรูิพล ธนิสวรศิษฐ ์
42 เด็กหญิงชญาภรณ ์ รุ่งโรจน์วุฒิกลุ 
43 เด็กชายพชร ทรัพยาคม 
44 เด็กหญิงรดา สิทธิธีรรัตน์ 
45 เด็กหญิงปกปัญญ์ ข าสอางค ์
46 เด็กหญิงเอริยา วงศ์พานิช 
47 เด็กหญิงลัลฬาลินน์ นาคแท้ 
48 เด็กชายชยพนธ ์ สถาวร 
49 เด็กชายปกเกล้า  เทนสิทธิ์ 
50 เด็กชายคุณัชญ์ ฉิมมัจฉา 
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ระดับเตาะแตะ 2 (ต่อ) 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
51 เด็กหญิงเฌ ไทยอัฐวิถี 
52 เด็กหญิงธนธร เจริญสุข 
53 เด็กชายธรีาทร ธาราธรณ ์
54 เด็กชายประพจน ์ คีรีลักษณ์ 
55 เด็กหญิงฐานิตา ลีลาพงศ์ 
56 เด็กชายรัชช์ปกรณ์ แซ่โล่ 
57 เด็กหญิงเอื้อการย ์ อยู่เป็นสุข 
58 เด็กชายอคิณ เล้าอรุณ 
59 เด็กหญิงวรนิษฐา แห่งหน 
60 เด็กชายภูดิศ อดิกานต ์

 
หมายเหตุ : เรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน์ 
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เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ 
 

วันจันทร์ ที่ 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* 

 

 
 

 

 

  

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

https://cf.mahidol.ac.th/
https://cf.mahidol.ac.th/
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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 เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาบุตร
หลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109  ในวันและเวลาท าการ ** 

  

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

https://cf.mahidol.ac.th/


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) ปีการศึกษา 2565  หน้า 9 
 

 

อัตราค่าใช้จา่ยที่ต้องช าระ ในวันที่ 18-31 มีนาคม 2565 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)  
     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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