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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพือ่พัฒนาศักยภาพ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 
 

  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในโครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) จ าแนกตาม
ระดับช้ัน โดยมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

โครงการปฐมวัยสาธิต ประจ าปีการศึกษา 2565 รวมท้ังส้ิน 8 คน แบ่งเป็นระดับช้ันเตาะแตะ 1 จ านวน  
2 คน ระดับช้ันเตาะแตะ 2 จ านวน 6 คน  

 

ระดับเตาะแตะ 1 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กชายชยาพล จิตติวัฒนา 

2 เด็กชายเวฬา พุทธไทย 
 

 

ระดับเตาะแตะ 2 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กชายธาวิน นามละมูล 

2 เด็กชายปุญญพัฒน ์ ทองปกรณ์นนท ์

3 เด็กชายปุณณภพ สงวนพวก 

4 เด็กหญิงจิรัชญา  แฉล้มนงนุช 

5 เด็กหญิงชนันญภัค พาหุมันโต 

6 เด็กหญิงอัยย์ลินทร์ วรรณวนิช 
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โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) รวมท้ังส้ิน 8 คน แบ่งเป็น
ระดับช้ันอนุบาล 1 จ านวน 4 คน ระดับช้ันอนุบาล 2 จ านวน 1 คน ระดับช้ันอนุบาล 3 จ านวน 3 คน 

 

ระดับอนุบาล 1 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 

1 เด็กชายภัทรบวร เล้ารัตนโกมุท 

2 เด็กชายอชิรวัฒน์ เชียงเจิง 

3 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    นภัทรธนานันต์ 

4 เด็กหญิงรักษิณา ศุจิพิศุทธิ์ 
 

 
 

ระดับอนุบาล 2 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 

1 เด็กหญิงพราวพลิน อมรประภาวัฒน์ 
 

ระดับอนุบาล 3 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 

1 เด็กชายจิตติพัฒน์ เย็นชุ่ม 

2 เด็กชายปัณณธร ปองตระกูล 

3 เด็กหญิงอัญพีรสา แซ่โล้ว 
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เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ 
 

 

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 

 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เขา้เรียนในปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 

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

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผูส้มัครล าดับถัดไปเข้ามาแทนที่ 

 

25-30 เมษายน 2565 

 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ)  

และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)  

17-20 พฤษภาคม 2565 

 

จ าหน่ายชุดนักเรียนโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล ) 

 

วันอังคาร ท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

 

โครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ)  

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

 

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)  

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 

 
 

 

 

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รับบริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพ่ือสิทธิพิเศษในการ

พิจารณาบุตรหลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109 ในวันและเวลา

ท าการ ** 

  

https://cf.mahidol.ac.th/
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ ในวันที่ 25-30 เมษายน 2565 

ขั้นตอนการช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

(อนุบาล)   

1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดส่งใบแจ้งน าฝากช าระเงินค่าบริการ SCB Bill Payment ไปยัง E-mail ท่ีผู้ปกครองให้

ไว้ในระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ครั้งแรก  

2. ผู้ปกครองสแกนช าระค่าใช้จ่ายท่ี QR Code บนใบแจ้งหนี้  

3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail: tanyapat.cha@mahidol.edu  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ มีดังน้ี 

 ระดับชั้น ค่าใช้จ่าย 

25-30 

 เมษายน 2565 

 

เตาะแตะ1  

เตาะแตะ2 

11,050 บาท 

  1.ค่าบริการรายครึ่งเดือน 4,550 บาท (บริการต้ังแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) 
  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     

    - อุปกรณ์เครื่องใช้รายปี *ทั้งน้ีไม่รวมผ้าห่ม  ซึ่ งศูนย์ฯ สนับสนุนให้โครงการละ  
1 ผนื 

  

         หมายเหตุ : รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน สถาบันฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับปรุง/เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง แก้ไขการจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งไว้ในเอกสารน้ี  และอัตราค่าใช้จ่ายทั้ง 2 โครงการ 

เมื่อช าระแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด 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 

 


