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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2564 
…………………………………………………...…………….. 

  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้า
ศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม
ระดับชั้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

เตาะแตะ 1  
ล าดับ ช่ือ-สกุล 

1 เด็กชายกิตติกานต ์            อารีรักษ์ 

2 เด็กชายณัฐชนน                บุญญกูล 

3 เด็กชายปัณณวรรธ             ไทยโพธิ์ศรี 

4 เด็กชายปัณณวิชญ์             ฉัตรชัย 

5 เด็กชายภูกวินทร์               ราชรักษ์ 

6 เด็กชายวายุ พุทธไทย 

7 เด็กชายอคิณ เนียมหลาง 

8 เด็กหญิงณิชชา สิทธิเวช 

9 เด็กหญิงดาริน ดาราวิโรจน์ 

10 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีมา 

11 เด็กหญิงบุญญารัศมิ์ โอพรสวัสดิ์ 

12 เด็กหญิงพันธ์วรา ชูอ านาจ 

13 เด็กหญิงมานิตา วัฒนะ 

14 เด็กหญิงวิรัลพัชร มัคเจริญ 

15 เด็กหญิงอรศศิร์ พิมพ์เจริญ 
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เตาะแตะ 2  
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

1 เด็กชายกตัญญู ลาภผาติกุล 

2 เด็กชายกวิน อุทัยเล้ียง 

3 เด็กชายกัญจน์ อมรชัยยาพิทักษ์ 

4 เด็กชายกันตินันท์ สุนทรพิพิธ 

5 เด็กชายกานต์กวินท์ ลิขิตจรรยากุล 

6 เด็กชายกิตติติณณ์ ศิลปไพบูลย์ 

7 เด็กชายกุลพาณิชย์   ถาว วงศ์สารสิน 

8 เด็กชายคุณภัทร ล้อเจริญ 

9 เด็กชายชนันธร วงศ์มโนธรรม 

10 เด็กชายฏีโอ    เอ็ดมุน ควีเอติ 

11 เด็กชายณธัช จึงสุวดี 

12 เด็กชายณธีร์ องค์ศิริมงคล 

13 เด็กชายณพุทธ ศีลาเทวากูล 

14 เด็กชายณภัทร ธนาชัยแสง 

15 เด็กชายณัฏฐวรรษ วงษ์สวรรค์ 

16 เด็กชายธนวรรธ ศิลป์ฟ้าพานิช 

17 เด็กชายธีระกันต์ ปุญญกนัต์ 

18 เด็กชายปรมะ ฐณิกโชคธ ารงคุณ 

19 เด็กชายปวริศ ธนกิจสมบัติ 

20 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทรัพย์เกิดปัญญา 
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เตาะแตะ 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

21 เด็กชายปุญญพัฒน์        สุนทรเกต ุ

22 เด็กชายพชร              วาทะพุกกณะ 

23 เด็กชายพศ                สถาพรรุ่งกิจ 

24 เด็กชายพิทา                ถิรคุปต์ผโลทัย 

25 เด็กชายภานพ                   หุตะจินดา 

26 เด็กชายภูมิพัฒน์         เทียนชัย 

27 เด็กชายมณฑลธรรม          วิถีธรรมศักดิ์ 

28 เด็กชายรวีวิชญ์           บุญเกิด 

29 เด็กชายศิรพัชร์               ตรีรัตนไพบูลย์ 

30 เด็กชายศิรวิชญ์            ใจธัญ 

31 เด็กชายศิริยุกต ์               ตันทวีวงศ์ 

32 เด็กหญิงกชมน             มุทธาประพฤทธิ์ 

33 เด็กหญิงกรกัญญา         ปัญญาวงค์ 

34 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์       สุนทรพิพิธ 

35 เด็กหญิงกานต์ธีรา            เทียมชิต 

36 เด็กหญิงขวัญดาว              ด ารงสิทธิ์ตรีคูณ 

37 เด็กหญิงคัทลิน   ทีเค     คณาสาคร 

38 เด็กหญิงจิดาภา               กลิ่นผึ้ง 

39 เด็กหญิงจิรัชญา              เอื้อสมิทธ ์

40 เด็กหญิงชลชีวา          วงษ์เพ็ชร์ 
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เตาะแตะ 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

41 เด็กหญิงฐานิตา            เล้าแสงฟ้า 

42 เด็กหญิงณดา               เทพพันทา 

43 เด็กหญิงณธิดา ปริยะเกตุ 

44 เด็กหญิงณัฏฐณิชา           จีนย่าม 

45 เด็กหญิงณิชดา                ปั้นหลง 

46 เด็กหญิงดารารัมภา        พาเรนเท 

47 เด็กหญิงนารา               นันทิทรรภ 

48 เด็กหญิงนิชนันท์              เฮงสมบูรณ์ 

49 เด็กหญิงปุญญาดา         จันทร์กระจ่าง 

50 เด็กหญิงพรรณชนก            ฉัตรทอง 

51 เด็กหญิงภุชชัชชา              มั่นคง 

52 เด็กหญิงลันลลินน์       ลิขิตจรรยากุล 

53 เด็กหญิงวทานิกา              ไตรสุริยานนท์ 

54 เด็กหญิงวรกมล ทองหล่อ 

55 เด็กหญิงวรรณิกา            ประทุมมา 

56 เด็กหญิงวรัญญา            พิพัฒน์ชาญชัย 

57 เด็กหญิงวีนารา               ศรีสุขสวัสดิกุล 

58 เด็กหญิงสุณัฏฐา               เบิกฟ้า 

59 เด็กหญิงอมรรัตน์          ค าอ่อน 

60 เด็กหญิงอลินดา          ปทุมารักษ์ 
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อนุบาล 1 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

1 เด็กชายกรณ์ ชาตินักรบ 

2 เด็กชายกฤติน  แสนเวียงจันทร์ 

3 เด็กชายกันตภณ กาญจนะโกมล 

4 เด็กชายกิจจธร ตั้งใจเจริญ 

5 เด็กชายคณสรณ์ สิงห์โงน 

6 เด็กชายคณาธิป ทีเจ คณาสาคร 

7 เด็กชายจารุทัศน์ มาลี 

8 เด็กชายจิรกร   ม่วงอวยพร 

9 เด็กชายชวินท์ จารุพานิช 

10 เด็กชายณคุณ บุญครอง 

11 เด็กชายณธรรศ พรหมดี 

12 เด็กชายณธรรศ องค์ศิริมงคล 

13 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  พิมลพรธนัช 

14 เด็กชายติณณ์   อารยธรรมรัตน์ 

15 เด็กชายติณณภพ เชิดสงวน 

16 เด็กชายธนณัฎฐ์ บุญประดับ 

17 เด็กชายธนภัทร   หอมประเสริฐ 

18 เด็กชายธนรัฐ ยี่เต็ง 

19 เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณชีวะศิริ 

20 เด็กชายธนศักดิ์ จตุพรรัตนะพันธ์ 
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อนุบาล 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

21 เด็กชายธรณ์ธรรม์    ธนอารักษ์ 

22 เด็กชายนนท์นภัสร์ อุส่าห์เพียร 

23 เด็กชายนารา  เมธาจิตติพันธ์ 

24 เด็กชายแผ่นดิน        พันกะหรัด 

25 เด็กชายพชร ปรรณารม 

26 เด็กชายพลวัฒน์  ปิณฑวณิช 

27 เด็กชายพสิษฐิ์   เตียงลัดดาวงศ์ 

28 เด็กชายพัฒด ารง  อยู่ใย 

29 เด็กชายภัคคพงศ์ ศักดี 

30 เด็กชายภัทรเศรษฐ์ ตรงจิตการุณย์ 

31 เด็กชายภาคภูมิ พิพัฒน์ธนวงศ์ 

32 เด็กชายภาวิศ โพธิสมบัติ 

33 เด็กชายวชิรวิชญ์ มัคเจริญ 

34 เด็กชายวรินทร์ ลีลาวรวงศ์ 

35 เด็กชายศศิศธนัต สุรธรรมวิทย์ 

36 เด็กชายสรวีย์ พิมพ์เจริญ 

37 เด็กชายอชิระ อินพาเพียร 

38 เด็กชายอติวิชญ์ ศิริพิน 

39 เด็กชายอลันวัชร ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

40 เด็กชายอาชวิน คล้ายเดือน 
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อนุบาล 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

41 เด็กชายอุชุกร  สนสายันต์ 

42 เด็กหญิงกนกอร สุขพล 

43 เด็กหญิงกานต์พิชชา วงศ์สารสิน 

44 เด็กหญิงจิณัฐตา  ปานคง 

45 เด็กหญิงฐิตารีย์ ตังธนสิริกุล 

46 เด็กหญิงณรรฐชนก ว่องประสิทธิ์ 

47 เด็กหญิงณัฐกฤตา ง้ิวโสม 

48 เด็กหญิงนภธร สุทธิวรรณ 

49 เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรจิโรจจน์ 

50 เด็กหญิงบุณยวีร์ มีนาทุ่ง 

51 เด็กหญิงปราณัสมา  สุทธิชัยรัตนา 

52 เด็กหญิงปรีชญา ยานกูลวงศ์ 

53 เด็กหญิงภรปภา  ศรัทธารัตนตรัย 

54 เด็กหญิงภิชาฎา  สุวรรณาลัย 

55 เด็กหญิงเรนิตา จันทรศิริรัตน์ 

56 เด็กหญิงวรรณกร  เกิดทอง 

57 เด็กหญิงสิรินิวัติ เพ็งสุวรรณ 

58 เด็กหญิงสิริมาศ เจริญศรีไพศาล 

59 เด็กหญิงสุชาพร  เนตรนิยม 

60 เด็กหญิงเอวาลิน ลานนา เฟอร์กูสัน 
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อนุบาล 2 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

1 เด็กชายกมลภ ู โตรื่น 

2 เด็กชายกวิน  ถิระบัญชาศักดิ์ 

3 เด็กชายจิรายุ  วุ้นประเสริฐ 

4 เด็กชายชินกฤต   เหล่าชัยพฤกษ์ 

5 เด็กชายณพัชญ์คุณ  ศุภสิริโรจน์ 

6 เด็กชายดาวิน  ดาราวิโรจน์ 

7 เด็กชายธัชพนธ์   สุรเกียรต ิ

8 เด็กชายธัญพิสิษฐ์   กลิ่นผล 

9 เด็กชายธาวิน  บุตรรัตน์ 

10 เด็กชายธีรพัชร์   พูลพานิชอุปถัมย์ 

11 เด็กชายบวรพล ประดิษฐ์ทัศนีย์ 

12 เด็กชายปราชญ์  จรัสเลิศรังษี 

13 เด็กชายปวรปรัชญ์  ญาติมาก 

14 เด็กชายปวีณ์กร  ไทยโพธิ์ศรี 

15 เด็กชายปัณณ์  สุขสถิตย์ 

16 เด็กชายปุณณภัทร  รัตนโชเต 

17 เด็กชายภาทิตย์   ปัญญาวุธตระกูล 

18 เด็กชายภิรมย์ ศรีสุรินทร์ 

19 เด็กชายภีรภัทร  พันธ์ประภา 

20 เด็กชายมัทธิว   คนบุญ 
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อนุบาล 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

21 เด็กชายรณกร   ฐณิกโชคธ ารงคุณ 

22 เด็กชายรวีพล   อัครพัฒน์ 

23 เด็กชายรัชธนน   ท่าตะคร้อ 

24 เด็กชายวัชรพงศ์  มหาสุขานนท์ 

25 เด็กชายสิทธา  สิงห์ชะฎา 

26 เด็กชายอัครวัฒน์  รอถ้า 

27 เด็กชายอาชวิน   จันทรพิพัฒนชัย 

28 เด็กชายอาชวิน   เนียมหลาง 

29 เด็กหญิงชิดชนก   ศิริพรนพคุณ 

30 เด็กหญิงฌามา   เจริญผลพิบูลย์ 

31 เด็กหญิงณฐมน   จุฑาวนิชกุล 

32 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ มานง อาร์ต 

33 เด็กหญิงณัฐธีรยา  อภิสิทธิ์อมรกุล 

34 เด็กหญิงณัฐารีย์   บุลประเสริฐ 

35 เด็กหญิงณิชาภัทร   งานประเสริฐกุล 

36 เด็กหญิงติณนสา   โกมล 

37 เด็กหญิงธนิดา  จุฑาวนิชกุล 

38 เด็กหญิงธัญยธรณ์  โชคนาคะวโร 

39 เด็กหญิงไปรยา  พิพัฒน์วัชราภรณ์ 

40 เด็กหญิงพรรษสรณ์  ภิรมย์น้อย 
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อนุบาล 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

41 เด็กหญิงพอใจ  จิตมุ่งงาน 

42 เด็กหญิงพัทธนันท์  คชฤทธิ ์

43 เด็กหญิงภัฆรพีณ์  ทองใบ 

44 เด็กหญิงภัสสรา   ล่ าภากร 

45 เด็กหญิงรดา   อัครกุลไชย 

46 เด็กหญิงรรินวดี   ศรีมงคล 

47 เด็กหญิงรัฏฐ์วิสดา  สัตย์ซื่อ  

48 เด็กหญิงลภัสรดา  ลิมปิสุข 

49 เด็กหญิงวรสรา   วรดาลักษณ์ 

50 เด็กหญิงวิชญธาดา  เช้ือสถาปนศิริ 

51 เด็กหญิงศตรมณ  ขนอม 

52 เด็กหญิงศิรชา  สุดลาภา 

53 เด็กหญิงสุนัฏฐา   พิกุลทอง 

54 เด็กหญิงอลิสสา  มีมากบาง 

55 เด็กหญิงอิศราวรรณ   กิจกล้า 

56 เด็กหญิงเอวา  วิริยากุลภัทร์ 

57 เด็กหญิงไอรดา   แวหะมะ 
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อนุบาล 3 
 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

1 เด็กชายกรปภัช ชาญวิทย์การ 

2 เด็กชายกฤษณ์ชวิน พาน้อย 

3 เด็กชายกฤษตฤณ พัฒนศิริมากร 

4 เด็กชายจารุวิทย์ เอื้อสมิทธ ์

5 เด็กชายชวิศ ม่วงอวยพร 

6 เด็กชายธนกฤต สุวรรณชีวะศิริ 

7 เด็กชายธนภัทร นาคบุญพรหม 

8 เด็กชายนรนน นนทะภา 

9 เด็กชายบวรพันธ์ ชูอ านาจ 

10 เด็กชายปกเกล้า ไตรยวงศ์ 

11 เด็กชายปภาวิน วันทนากร 

12 เด็กชายปภิณวิช ธีระกุล 

13 เด็กชายพลเดช รอดโพธ์ิทอง วงศ์ก าแหง 

14 เด็กชายพุทธิ สรรพคุณ 

15 เด็กชายภูดิส ธนกิจสมบัติ 

16 เด็กชายรอรี่   เจมส์ แม็คอีวอย 

17 เด็กชายรัฐวุฒิ กลั่นเล้ียง 

18 เด็กชายราเชน อยู่ใย 

19 เด็กชายลูคขะ  มาริโอ ควีเอติ 

20 เด็กชายวชิรวิชญ์ ใจธัญ 
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อนุบาล 3 (ต่อ)  
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

21 เด็กชายวิลเล่ียม นาวา เฟอร์กูสัน 

22 เด็กชายศรัญวพงศ์ โรจน์พวง 

23 เด็กชายศราวิน บุญทบั 

24 เด็กชายศิวกร สุกิจพิริยพันธุ์ 

25 เด็กชายศิวาพัชร์ ตรีรัตนไพบูลย์ 

26 เด็กชายสิทธิพันธ์            ทรัพย์มา 

27 เด็กชายอัศม์เดช ซื่อดี 

28 เด็กหญิงกนกพิชญ์ จุ้ยปาน 

29 เด็กหญิงจิตภัสสร  ลิลลาคูรดี ้  หันสวาสดิ์ 

30 เด็กหญิงเฌอ ณ รินทร์   ศีลาเทวากูล 

31 เด็กหญิงนภาสิตา มาฮาเลีย   แจคสัน 

32 เด็กหญิงปาณิสรา ตรงดี 

33 เด็กหญิงปุณยวีร์ มีนาทุ่ง 

34 เด็กหญิงพัทธนันท์ ฉัตรทอง 

35 เด็กหญิงภรณ์ชนก วนเมธิน 

36 เด็กหญิงภัทรกันย์ ปุญญกนัต์ 

37 เด็กหญิงมนัสสร ฤทธิโชติ 

38 เด็กหญิงวัทนวิภา ก่อเกียรติอาภา 

39 เด็กหญิงวิอัณณา โพธ์ิทอง 

40 เด็กหญิงศตรีญา ประทุมมา 

41 เด็กหญิงสิริณิชญา พระประทานพร 

42 เด็กหญิงสุพัชร์สกุล       ทรัพย์มา 
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ ในวันที่ 15-30 เมษายน 2564 

ช า ระ อั ต ร าค่ าบ ริ ก าร โค ร งก ารป ฐม วัย ส า ธิต  (เต าะแตะ ) แ ละ โค รงก ารอ นุ บ าลส า ธิต เพ่ื อ พั ฒ นาศั ก ยภ าพ  (อ นุ บ าล )  

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เลขที่บัญชี 333-234399-4  

โครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) ส่งหลักฐานการโอนแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นของเด็กส่งมาทาง   LINE ID 065-0291675  

โค รงการอนุบาลสาธิต เพ่ื อ พัฒ นาศักยภาพ (อ นุบ าล ) ส่ งหลั กฐานการโอนแจ้ ง ชื่ อ -นามสกุล  ระ ดับชั้ นของเด็กส่ งมาทาง  

Email : nicfd2018@gmail.com 

ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี 

 ระดับชั้น ค่าใช้จ่าย 

15-30 
 เมษายน 2564 

 

เตาะแตะ1  
เตาะแตะ2 

11,050 บาท 
  1.ค่าบริการรายครึ่งเดือน 4,550 บาท (บริการต้ังแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564) 
  2. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้รายปี 6,000 บาท *ทั้งน้ีไม่รวมผ้าห่ม  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     

    - อุปกรณ์ เครื่องใช้รายปี  *ทั้ งน้ี ไม่รวมผ้าห่ม  ซึ่ งศูนย์ฯ สนับสนุนให้ โครงการละ  
1 ผืน 

20–23 
เมษายน 2564 

 
จ าหน่ายชุดนักเรียนโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล ) 

 
        

หมายเหตุ : รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามท่ีระบุข้างต้น เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน สถาบันฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข

การจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามท่ีแจ้งไว้ในเอกสารน้ี  และอัตราค่าใช้จ่ายทั้ง 2 โครงการ เมื่อช าระแล้ว ไม่สามารถขอคืน

ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  โทรศัพท์  02–4410602-10  ต่อ 2110, 2109 หรือ 083-269-9799 ในวันและเวลาราชการ    

 Website: www.cf.mahidol.ac.th  หรือ Facebook: NICFD Mahidol 


