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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหดิล 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ 
โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ (ช่วงชัน้อนุบาล) 

ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ิมเติม 
……………………………..………………..…………….. 

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

  รายชื่อเด็กนักเรียนผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ โครงการอนุบาลสาธิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม รวมท้ังสิ้น 13 คน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 7 คน 
ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน 3 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 3 คน 

ระดับอนุบาล 1 
 

ล าดับที่ ชื่อ -นามสกุล 
1 เด็กหญิงรักษิณา ศุจิพิศุทธิ์ 
2 เด็กชายอชิรวัฒน์ เชียงเจิง 
3 เด็กชายณัฐวัฒน์ ศุภผล  
4 เด็กหญิงวีนารา ศรีสุขสวัสดิกุล 
5 เด็กชายภากร พรรณพงาพันธุ์ 
6 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ นภัทรธนานันต์ 
7 เด็กชายภัทรบวร เล้ารัตนโกมุท 
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ระดับอนุบาล 2  
 

ล าดับที่ ชื่อ -นามสกุล 
1 เด็กชายธรรมนิตย์ พิริยโสภากุล 
2 เด็กชายไทม์ ราทิกุลกรลักษณ์ 
3 เด็กหญิงพราวพลิน อมรประภาวัฒน์ 

 

ระดับอนุบาล 3 
 

ล าดับที่ ชื่อ -นามสกุล 
1 เด็กหญิงอัญพีรสา แซ่โล้ว 
2 เด็กชายจิตติพัฒน์ เย็นชุ่ม 
3 เด็กชายปัณณธร ปองตระกูล 

 

หมายเหต ุ: เรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ทีแ่สดงในระบบออนไลน ์
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เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ 
 

วันพฤหัสบด ีที่ 21 เมษายน 2565 

 

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

การสัมภาษณ์ครอบครัวและการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก เพื่อใช้เป็นข้อมูลการดูแลเด็กร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อดูความสอดคล้องระหว่าง ความต้องการของผู้ปกครองกับ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

*มีเอกสารหลักฐานของเด็กและผูป้กครองที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติม* 

*หลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ ประกอบด้วย* 
 1. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 น้ิว จ านวน  4  รูป 
 2. รูปถ่ายพ่อ แม่/ผู้ปกครอง ขนาด 1 น้ิว  ท่านละ 2 รูป 
 3. ส าเนาสตูิบัตรของเด็ก 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 เอกสารการเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 
                               ** กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง บนส าเนาเอกสารทุกใบ ** 

หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผู้สมัครล าดบัถัดไปเข้ามาแทนท่ี 
 

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 

 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 (เพ่ิมเติม) 

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

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผู้สมัครล าดบัถัดไปเข้ามาแทนท่ี 

 

25-30 เมษายน 2565 

 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ)  

และโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล) 

 
 

 

https://cf.mahidol.ac.th/
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เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ (ต่อ) 
 

 

 

วันอังคาร ท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

 

โครงการปฐมวัยสาธติ (เตาะแตะ)  

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

 

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

โครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศกัยภาพ (อนุบาล)  

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

 

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รบับริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาบตุร
หลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤตกิรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งท่ีเบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109 ในวันและเวลาท าการ ** 

  

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ ในวันที่ 25-30 เมษายน 2565 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)  ตามรายละเอียดค่าใช้จา่ยดังนี้ 

 ระดับชั้น ค่าใช้จ่าย 

25-30 

 เมษายน 2565 

 

เตาะแตะ1  

เตาะแตะ2 

11,050 บาท 
  1.ค่าบริการรายครึ่งเดือน 4,550 บาท (บริการตั้งแต่วันท่ี 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. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ      31,300 บาท     

    - อุปกรณ์เครื่องใช้รายปี *ทั้งนี้ไม่รวมผ้าห่ม  ซึ่งศูนย์ฯ สนับสนุนให้โครงการละ  
1 ผืน 

25–29 

เมษายน 2565 

 

จ าหน่ายชุดนักเรียนโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนบุาล ) 
 

  

       หมายเหต ุ: รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมลู ณ ปัจจุบัน สถาบันฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับปรุง/เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง แก้ไขการ
จัดการดา้นอ่ืน ๆ ซึ่งอาจส่งผลใหค้่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งไว้ในเอกสารนี ้ และอัตราค่าใช้จ่ายทั้ง 2 โครงการ เมื่อช าระแล้ว ไมส่ามารถขอคืนได้ไม่
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 

 
 
 

 
  

 

 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 


