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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพฒันาศักยภาพ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 
 

  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา
ในโครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพ่ิมเติม) จ าแนกตาม
ระดับชั้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

โครงการปฐมวัยสาธิต ประจ าปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็นระดับชั้นเตาะแตะ 1 จ านวน  
2 คน ระดับชั้นเตาะแตะ 2 จ านวน 4 คน  

 

ระดับเตาะแตะ 1 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กชายจิตติพัฒน์ ชมภูจันทร์ 
2 เด็กหญิงเอมมาลิณ บุญช ู

 
 

ระดับเตาะแตะ 2 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กชายภูดิศ มนที 

2 เด็กหญิงเฌอปัณณ์ เจริญผลพิบูลย์ 

3 เด็กหญิงริตา   สมคิดสรรพ์ 

4 เด็กหญิงอภิษฎา โกสินเจริญชัย 
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โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 (เพ่ิมเติม) รวมทั้งสิ้น 4 คน แบ่งเป็น
ระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 2 คน ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน 1 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 1 คน 

 

ระดับอนุบาล 1 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กชายคุณฉัตร ศรีโมรา 
2 เด็กหญิงวรีรัตน์ ลุทธชาติ 

 

 

ระดับอนุบาล 2 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กชายธรรมนิตย ์ พิริยโสภากุล 
 

 

ระดับอนุบาล 3 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 เด็กหญิงเกวลี วรีฤทธ์ิ 
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เอกสารแนบ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

 

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 

 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 (เพ่ิมเติม) 

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

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผู้สมัครล าดบัถัดไปเข้ามาแทนท่ี 

 

9-13 พฤษภาคม 2565 

 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ)  

และโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล) 

17-20 พฤษภาคม 2565 

 

จ าหน่ายชุดนักเรียนโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนบุาล ) 

 

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 ไม่รับบริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสิทธิพิเศษในการ
พิจารณาบุตรหลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109 ในวันและเวลา
ท าการ ** 

  

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

https://cf.mahidol.ac.th/
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อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนการช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)   

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

2. ผู้ปกครองสแกนช าระค่าใช้จ่ายที่ QR Code บนใบแจ้งหนี้  
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail: tanyapat.cha@mahidol.edu  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทีต่้องช าระ มีดังนี ้

 ระดับชั้น ค่าใช้จ่าย 

9-13 

 พฤษภาคม 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 

  

         หมายเหตุ : รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง แก้ไขการจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้  และอัตราค่าใช้จ่ายทั้ง 2 โครงการ 
เมื่อช าระแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด 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 


