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ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ  

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2566 
............................................................................... 

      สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2566 
จ าแนกตามระดับชั้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

     โครงการปฐมวัยสาธิต ประจ าปีการศึกษา 2566 รวมทั้งสิ้น 79 คน แบ่งเป็นระดับชั้นเตาะแตะ 1 
จ านวน 27 คน และระดับชั้นเตาะแตะ 2 จ านวน 52 คน 

 
 

ระดับเตาะแตะ 1 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 เด็กชายชนะฤกษ์ ตั้งกอบลาภ 

2 เด็กชายณาศิส ยอดแก้ว 

3 เด็กชายทชากร สุวัฒนพันธ์ 

4 เด็กชายธฤต สุระธรรม 

5 เด็กชายปรัตถ์ นิพัทธ์พิชญากุล 

6 เด็กชายปัณณ์ ถูวะการ 

7 เด็กชายปุณณฉัตร  ศรีโมรา 

8 เด็กชายปุรุเมธ จิตทรวิธรกุล 

9 เด็กชายพัฒณ์ เจียมอนันท์กุล 

10 เด็กชายภูมิปัญญา  ประทุมเจริญ 

11 เด็กชายภูวสิธฏ ์ จุนปาน 

12 เด็กชายศุภกร  ธนานุกาญจน์ 

13 เด็กชายอภิชา สัญญฑิตย์ 

14 เด็กชายอัษดิณย์ เตชาวิวัฒนบูลย ์

15 เด็กหญิงกุณภัทรสรณ์  ศักดิ์ประสิทธิ์ 
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ระดับเตาะแตะ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

16 เด็กหญิงณฌิรา โคมัยกุล 

17 เด็กหญิงณัฐพัชร์  มัจฉภูมิ 

18 เด็กหญิงณัฐิดา ยอดแก้ว 

19 เด็กหญิงธัญวรา   สอางชัย 

20 เด็กหญิงพัชรพรรณ พิมพ์เจริญ 

21 เด็กหญิงภศิชา พรหมกสิกร 

22 เด็กหญิงมารีญา วัฒนะ 

23 เด็กหญิงวริทธิ์ธรา  ศรีบัวเอ่ียม 

24 เด็กหญิงสลิลรักษ์ จันทร์ทูลขจร 

25 เด็กหญิงสิริณ ตั้งวงศ์ศานต์ 

26 เด็กหญิงสุพิชชา พนัสอ าพน 

27 เด็กหญิงอลิซ เอกรังษี 
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ระดับเตาะแตะ 2 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 เด็กชายกรกวี ลุทธชาติ 

2 เด็กชายจิณณะพัชญ์ สิงห์พิทักษ์ 

3 เด็กชายชณันวัชร์ อิทธิโกมลศิลป์ 

4 เด็กชายชยาพล จิตติวัฒนา 

5 เด็กชายฐิติณัฐ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

6 เด็กชายณพสร ปานทอง 

7 เด็กชายติณภัทร เตชาวิวัฒนบูลย ์

8 เด็กชายธาดา จุ้ยปาน 

9 เด็กชายนภชนน วงษ์ชวลิตกุล 

10 เด็กชายนลินท์วิชญ์  ศรีบูรพาภิรมย์ 

11 เด็กชายปริญ รัตนะขวัญ 

12 เด็กชายพนธกร  จันทร์สุขจ าเริญ 

13 เด็กชายพัศวิช พันธุ์เอ่ียม 

14 เด็กชายพิริยากร เกิดสมนึก 

15 เด็กชายพีตา วัฒนานนท์ 

16 เด็กชายพีรวัส เล้าซี้ 

17 เด็กชายภัท ชีรนรวนิชย ์

18 เด็กชายภัทรกฤต  นุ่นทอง 

19 เด็กชายภาคิณ ส าเภาเงิน 

20 เด็กชายภามิน ส าเภาเงิน 
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ระดับเตาะแตะ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

21 เด็กชายร็อคโค ดวิน พาเรนเท 

22 เด็กชายวรงค์ อัจฉราวงศ์ชัย 

23 เด็กชายเวฬา พุทธไทย 

24 เด็กชายเศรษฐพัฒน์ เพชรดี 

25 เด็กชายสุรภัศ  สิงห์ทอง  

26 เด็กชายอคิราห์ เกิดโภคา 

27 เด็กชายอัครเดช สุวรรณโชต ิ

28 เด็กชายอัศดินย์ โตวณะบุตร 

29 เด็กหญิงกุลฉัตร ศรีโมรา 

30 เด็กหญิงจรรยาวรรณ ธูปหอม 

31 เด็กหญิงจิรัชฎา เทียนสุวรรณ์ 

32 เด็กหญิงเจีย เจีย ไช่ 

33 เด็กหญิงญาดา เมธาจิติพันธ์ 

34 เด็กหญิงณชกนก กาญจนะโกมล 

35 เด็กหญิงณฤดี มหาสุขานนท์ 

36 เด็กหญิงณัชทิชา รุ่งเจริญเกียรติ 

37 เด็กหญิงดาริน สจ๊วต 

38 เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ทัสโต 

39 เด็กหญิงธัญญภัสร์ ศรีสันติสุข 

40 เด็กหญิงปัณฑา บุลประเสริฐ 
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ระดับเตาะแตะ 2 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

41 เด็กหญิงปัณณภัสร์ กองแสงศรี 

42 เด็กหญิงพุดชมพู มั่นคง 

43 เด็กหญิงพุทธิชา อมเรศ 

44 เด็กหญิงภัสสรา เชียงเจิง 

45 เด็กหญิงมาริสา ผิวนวลผ่อง 

46 เด็กหญิงรมณ กาญจนรัตน์ 

47 เด็กหญิงรมณ จ าเนียร 

48 เด็กหญิงรัตน์ฟ้า สุขุมาลตระกูล 

49 เด็กหญิงสุทัตตา จ าปาดี 

50 เด็กหญิงอลิณญา รถทอง 

51 เด็กหญิงไอยวริญญ์ อนุวงศ์เจริญ 

52 เด็กหญิงเฮเลณ เดชากิตตินันท์ 
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โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจ าปีการศึกษา 2566 รวมทั้งสิ้น  201 คน แบ่งเป็น
ระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 70 คน ระดับชั้นอนุบาล 2 จ านวน 79 คน และระดับอนุบาล 3 จ านวน 52 คน 

 

ระดับอนุบาล 1 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 เด็กชายกรณ์ ฤทธิวรรณ 

2 เด็กชายจารุเกียรติ จ าปา 

3 เด็กชายจิรัสย์ ชีวฉันทการย์ 

4 เด็กชายชญตว์ ท้วมวงษ์ 

5 เด็กชายชยพล ดอนไพรเมา 

6 เด็กชายชาญวีร์ มูลเพ็ญ 

7 เด็กชายฌยศร์ วันอินทร์ 

8 เด็กชายธนกร  อภิวงค์ 

9 เด็กชายธนวัฒน์ งามศรีวิโรจน์ 

10 เด็กชายธาวิน นามละมูล 

11 เด็กชายธีภพ ธีรอ าพน 

12 เด็กชายธีร์วศิษฐ์ เกื้อหนุน 

13 เด็กชายธีราทร ธาราธรณ์ 

14 เด็กชายนภกร ผิวนวล 

15 เด็กชายประพจน์ คีรีลักษณ์ 

16 เด็กชายปัณณ์พัทธ์ ค าแผ่น 

17 เด็กชายปัณณวรรธ ไทยโพธิ์ศรี 

18 เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองปกรณ์นนท์ 

19 เด็กชายปุณณพัฒน์ ถาวรประเสริฐ 

20 เด็กชายปุณณภพ สงวนพวก 
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ระดับอนุบาล 1 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

21 เด็กชายปุณวัชร์ รองสวัสดิ์ 

22 เด็กชายแผ่นดิน สายรวมญาต ิ

23 เด็กชายพชร ทรัพยาคม 

24 เด็กชายพรรษกร ปูชนียกุล 

25 เด็กชายภูกวินทร์ ราชรักษ์ 

26 เด็กชายภูดิศ มนที 

27 เด็กชายภูตะวัน พลหาญ 

28 เด็กชายสิริ์ณัฏฐ์ อดิเรกรัตน์วงษ์ 

29 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ กิจติวัฒนศิริ 

30 เด็กชายอธิป เมืองงาม 

31 เด็กหญิงกชพร อมรบันดาลสุข 

32 เด็กหญิงกัญฐณา  ลี้อ าไพ 

33 เด็กหญิงกิตติกานต์ อารีรักษ์ 

34 เด็กหญิงชนันญภัค พาหุมันโต 

35 เด็กหญิงเฌ ไทยอัฐวิถี 

36 เด็กหญิงเฌอปัณณ์  เจริญผลพิบูลย์ 

37 เด็กหญิงณชนก ว่องประสิทธิ์ 

38 เด็กหญิงณัฐ เหลียง 

39 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สุวงศ์เครือ 

40 เด็กหญิงณัฐสินี พิมพ์เจริญ 
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ระดับอนุบาล 1 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

41 เด็กหญิงณิชชา สิทธิเวช 

42 เด็กหญิงดาริน  ดาราวิโรจน ์

43 เด็กหญิงธนธร เจริญสุข 

44 เด็กหญิงธัญรัตน์ ภูมมะภูติ 

45 เด็กหญิงใบบุญ เหมืองทอง 

46 เด็กหญิงปกปัญญ์ ข าสอางค์ 

47 เด็กหญิงพรหมพลิน เพชรชมรัตน์ 

48 เด็กหญิงพันธ์วรา ชูอ านาจ 

49 เด็กหญิงพีรญา สุขสบาย 

50 เด็กหญิงเพรญาดา ธุววิโรจน ์

51 เด็กหญิงภริพพราว กอปรศรีสวัสดิ์ 

52 เด็กหญิงภวรัญชน์ ทองน า 

53 เด็กหญิงภัคนันทา หงวนไธสง 

54 เด็กหญิงมานิตา วัฒนะ 

55 เด็กหญิงริสา ปิณฑวณิช 

56 เด็กหญิงลฎาภา ฉิมสุโข 

57 เด็กหญิงวรนิษฐา กุมารทอง 

58 เด็กหญิงวิรัลพัชร มัคเจริญ 

59 เด็กหญิงสุภญา เศวตวงศ์ 

60 เด็กหญิงเสรีสราญ ปฐมหยก 
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ระดับอนุบาล 1 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

61 เด็กหญิงอภิญญา รัตนบัณฑิตสกุล 

62 เด็กหญิงอภิษฎา โกสินเจริญชัย 

63 เด็กหญิงอริญรดา หาทรัพย์ 

64 เด็กหญิงอะโดบี้ ไดอาน่า เอซูลิเก้ 

65 เด็กหญิงอัยย์ญาดา เซี่ยงเห็น 

66 เด็กหญิงอัยย์ลินทร์ วรรณวนิช 

67 เด็กหญิงอารียา เยือกเย็น วงษ์รักไทย 

68 เด็กหญิงเอริยา วงศ์พานิช 

69 เด็กหญิงเอวารินทร์  โพธิ์ทอง 

70 เด็กหญิงเอ้ือการย์ อยู่เป็นสุข 
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ระดับอนุบาล 2 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 เด็กชายกวิน โกการ์ 

2 เด็กชายกวิน อุทัยเลี้ยง 

3 เด็กชายกัญจน์ อมรชัยยาพิทักษ์ 

4 เด็กชายกิตติติณณ์    ศิลปไพบูลย์ 

5 เด็กชายกุลพาณิชย์ ถาว วงศ์สารสิน 

6 เด็กชายคุณฉัตร ศรีโมรา 

7 เด็กชายคุณภัทร ล้อเจริญ 

8 เด็กชายจิรายุ ท่าพระเจริญ 

9 เด็กชายชนันธร วงศ์มโนธรรม 

10 เด็กชายฏีโอ เอ็ดมุน ควีเอติ 

11 เด็กชายณชคุณ เจริญสุข 

12 เด็กชายณฐธนา จึงสุวดี 

13 เด็กชายณธีร์ องค์ศิริมงคล 

14 เด็กชายณัฐฏวรรษ วงษ์สวรรค์ 

15 เด็กชายณัฐวรรธน์ ตั้งธรรมากร 

16 เด็กชายณัฐวัฒน์ วิศิษฏ์รัฐพงศ์ 

17 เด็กชายธนวรรธ ศิลป์ฟ้าพานิช 

18 เด็กชายธนวัชร ์ ธูปหอม 

19 เด็กชายธีระกันต์  ปุญญกันต์ 

20 เด็กชายปรมะ  ลานริมทอง 
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ระดับอนุบาล 2 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

21 เด็กชายปวริศ ธนกิจสมบัติ 

22 เด็กชายปัณณพัฒน์  พิบูลธนาภิรมย์ 

23 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทรัพย์เกิดปัญญา 

24 เด็กชายพชร  วาทะพุกกณะ 

25 เด็กชายพศ สถาพรรุ่งกิจ 

26 เด็กชายพิทา ถิรคุปต์ผโลทัย 

27 เด็กชายภรัณ นราศุภรัฐ 

28 เด็กชายภัทร เล้ารัตนโกมุท 

29 เด็กชายภัทรพัฒน์  บัวปลอม 

30 เด็กชายภูมิพลังค์ เกียรติสกุลทอง 

31 เด็กชายภูมิพัฒน์ เทียนชัย 

32 เด็กชายมณฑลธรรม วิถีธรรมศักดิ์ 

33 เด็กชายวริษ ช้างพลาย 

34 เด็กชายศิรพัชร์  ตรีรัตนไพบูลย์ 

35 เด็กชายศิวกร ควรเดชะคุปต์ 

36 เด็กชายอชิรวัฒน์ เชียงเจิง 

37 เด็กหญิงกชมน มุทธาประพฤทธิ์ 

38 เด็กหญิงกรกัญญา ปัญญาวงค์ 

39 เด็กหญิงกวินนิตา พัฒนศิริมากร 

40 เด็กหญิงกัญญพัชร สะอาด 
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ระดับอนุบาล 2 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

41 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชุมพลไพศาล 

42 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ นภัทรธนานันต์ 

43 เด็กหญิงขวัญดาว ด ารงสิทธิ์ตรีคูณ 

44 เด็กหญิงคัทลิน คณาสาคร 

45 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นผึ้ง 

46 เด็กหญิงชญานันท์ ศรีหาบุตร 

47 เด็กหญิงชัยรัตนา จันทร์ทัสโต 

48 เด็กหญิงฐานิตา เล้าแสงฟ้า 

49 เด็กหญิงฐิติกัญญ์ จันทร์อ าไพ 

50 เด็กหญิงณดา เทพพันทา 

51 เด็กหญิงณธิดา ปริยะเกตุ 

52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จีนย่าม 

53 เด็กหญิงณิชดา ปั้นหลง 

54 เด็กหญิงดารารัมภา พาเรนเท 

55 เด็กหญิงปวริศา สิทธินัน 

56 เด็กหญิงปวริศา อ่างค า 

57 เด็กหญิงปัญญาทิพย์ ติวะนันทกร 

58 เด็กหญิงปุญญาดา จันทร์กระจ่าง 

59 เด็กหญิงปุณณดา จุลวงษ ์

60 เด็กหญิงพรรณชนก ฉัตรทอง 

 

  



 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปีการศึกษา 2566  

13 | P a g e  

 

ระดับอนุบาล 2 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

61 เด็กหญิงพิชชาภัทร รัตนโชเต 

62 เด็กหญิงพิชญาภา พิชญวิศิษฏ์กุล 

63 เด็กหญิงพิมบุญ กล่อมเกลา 

64 เด็กหญิงพุทธิมา จันทหาร 

65 เด็กหญิงแพรวา อภิวาทนสิริ 

66 เด็กหญิงภานิชา เจริญพักตร์ 

67 เด็กหญิงภุชชัชชา มั่นคง 

68 เด็กหญิงรักษิณา ศุจิพิศุทธิ์ 

69 เด็กหญิงรัตนฉัตร์  พิบูลธนาภิรมย์ 

70 เด็กหญิงรัตนรัตน์  พิบูลธนาภิรมย์ 

71 เด็กหญิงวทานิกา ไตรสุริยานนท์ 

72 เด็กหญิงวนัชพร  แก่นทองจันทร์ 

73 เด็กหญิงวรรณิกา  ประทุมมา 

74 เด็กหญิงวรัญญา พิพัฒน์ชาญชัย 

75 เด็กหญิงวรินทร์ลดา เชื้อสถาปนศิริ 

76 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ เตชะเสน 

77 เด็กหญิงสุณัฏฐา เบิกฟ้า 

78 เด็กหญิงอชิรา ตั้งทวีกูล 

79 เด็กหญิงอลินดา ปทุมารักษ์ 
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ระดับอนุบาล 3 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 เด็กชายกรณ์ ชาตินักรบ 

2 เด็กชายกฤติน  แสนเวียงจันทร์ 

3 เด็กชายกันต์กวี กมลรุ่งโรจน์ 

4 เด็กชายกันตภณ กาญจนะโกมล 

5 เด็กชายกิจจธร ตั้งใเจริญ 

6 เด็กชายคณสรณ์ สิงห์โงน 

7 เด็กชายจารุทัศน์ มาลี 

8 เด็กชายชวินท์ จารุพานิช 

9 เด็กชายชาวิช  ธนาขจรวุฒิ 

10 เด็กชายณคุณ บุญครอง 

11 เด็กชายณธรรศ องค์ศิริมงคล 

12 เด็กชายติณณ์ อารยธรรมรัตน์ 

13 เด็กชายติณณภพ   เชิดสงวน 

14 เด็กชายธนภัทร หอมประเสริฐ 

15 เด็กชายธนรัฐ ยี่เต็ง 

16 เด็กชายธนศักดิ์ จตุพรรัตนะพันธ์ 

17 เด็กชายธรณ์ธรรม์ ธนอารักษ์ 

18 เด็กชายนนท์นภัสร์ อุส่าห์เพียร 

19 เด็กชายนารา เมธาจิติพันธ์ 

20 เด็กชายปรรญ รัตนะขวัญ 
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ระดับอนุบาล 3 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

21 เด็กชายแผ่นดิน พันกะหรัด 

22 เด็กชายพชร ปรรณารม 

23 เด็กชายพลวัฒน์  ปิณฑวณิช 

24 เด็กชายพสิษฐิ์ เตียงลัดดาวงศ์ 

25 เด็กชายพัฒด ารง อยู่ใย 

26 เด็กชายภาคภูมิ พิพัฒน์ธนวงศ์ 

27 เด็กชายภาวิศ โพธิสมบัติ 

28 เด็กชายวชิรวิชญ ์ มัคเจริญ 

29 เด็กชายวรินทร์ ลีลาวรวงศ ์

30 เด็กชายศศิศธนัต สุรธรรมวิทย์ 

31 เด็กชายอชิระ อินพาเพียร 

32 เด็กชายอลันวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

33 เด็กชายอาชวิน คล้ายเดือน 

34 เด็กชายอุชุกร สนสายันต์ 

35 เด็กหญิงกนกอร สุขผล 

36 เด็กหญิงกานต์พิชชา วงศ์สารสิน 

37 เด็กหญิงจิณัฐตา ปานคง 

38 เด็กหญิงชนิดาภา จันทนา 

39 เด็กหญิงณรรฐชนก ว่องประสิทธิ์ 

40 เด็กหญิงณัฐกฤตา งิ้วโสม 
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ระดับอนุบาล 3 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

41 เด็กหญิงนภธร สุทธิวรรณ 

42 เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรจิโรจน์ 

43 เด็กหญิงปราณัสมา สุทธิชัยรัตนา 

44 เด็กหญิงปรีชญา  ยานกูลวงศ์ 

45 เด็กหญิงภรปภา ศรัทธารัตนตรัย 

46 เด็กหญิงภัคคพงศ์ ศักดี 

47 เด็กหญิงภิชาฎา สุวรรณาลัย 

48 เด็กหญิงเรนิตา จันทรศิริรัตน์ 

49 เด็กหญิงสิรินิวัติ เพ็งสุวรรณ 

50 เด็กหญิงสิริมาศ เจริญศรีไพศาล 

51 เด็กหญิงสุชาพร  เนตรนิยม 

52 เด็กหญิงเอวาลิน ลานนา เฟอร์กูสัน 
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เอกสารแนบ ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2566 

 
 

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 
 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 

ผ่านทาง Website https://cf.mahidol.ac.th  หากมีการสละสทิธ์ิ จะเรยีกผูส้มัครล าดับ
ถัดไปเข้ามาแทนท่ี 
 

 

13-17 มีนาคม 2566 

 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ)  

และโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จดัส่งใบแจ้งช าระค่าเล่าเรยีนส าหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2566 
 (ใบแจ้ง bppayin-slip) ให้ทาง E-mail ตามที่สมัครเข้าเรียน 

 

 
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 

 

โครงการปฐมวัยสาธติ (เตาะแตะ)  
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 
วันพฤหัสบด ีที่ 1 มิถุนายน 2566 

 

โครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศกัยภาพ (อนุบาล)  
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

 
 

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รบับริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสิทธิพิเศษใน

การพิจารณาบุตรหลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งท่ีเบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109 

ในวันและเวลาท าการ ** 

 

  

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


 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปฐมวัยสาธิตและโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปีการศึกษา 2566  

18 | P a g e  

 

อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 

ช าระอัตราค่าบริการโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)  ตามรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 ระดับชั้น ค่าใช้จ่าย 

13-17 
 มีนาคม 2566 

 

เตาะแตะ1  
เตาะแตะ2 

10,550 บาท* 
  1.ค่าบริการรายครึ่งเดือน 4,550 บาท (บริการตั้งแต่วันท่ี 15-31 พฤษภาคม 2566) 
  2. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้รายปี 6,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมผ้าห่ม  ซึ่งศนูย์ฯ สนับสนุนให้โครงการละ 1 ผืน) 
  * หมายเหตุ ปีการศึกษา 2566 ค่าประกันอุบัติเหตุเรียกเก็บตามจริงภายหลัง 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

38,300 บาท* 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   7,500 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ      30,800 บาท     

           - อุปกรณ์เครื่องใช้รายปี *ทัง้นี้ไมร่วมผา้หม่  ซึ่งศนูยฯ์ สนับสนนุให้โครงการละ 1 ผืน 
   * หมายเหตุ ปีการศึกษา 2566 ค่าประกันอุบัตเิหตเุรียกเก็บตามจริงภายหลัง 

   * ไมร่วมค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
 

24–28 
เมษายน 2566 

 

จ าหน่ายชุดนักเรียนโครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อนบุาล) 

     

         หมายเหตุ :  
1. รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุข้างต้น เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง/เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง แก้ไขการจัดการด้านอ่ืน ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้ และอัตราค่าใช้จ่าย
ทั้ง 2 โครงการ เมื่อช าระแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ใบแจ้งช าระค่าเล่าเรียนส าหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2566 (ใบแจ้ง bppayin-slip) จัดส่งให้ทาง E-mail ตามที่
สมัครเข้าเรียน  

3. เมื่อช าระค่าใช้จ่ายเรียบร้อย ขอให้ส่งหลักฐานโอนเงินมาที่ E-mail tanyapat.cha@mahidol.edu 
 

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02–4410602-10  ต่อ 2110, 2109 หรือ 083-269-9799 ในวันและเวลา

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


