
 
 

การรับสมัครนักเรยีนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวยั ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ในโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล)  

ก าหนดการ 

วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 

วันจันทร์ ท่ี 4 มกราคม 2564 

ถึง 

วันศุกร์ ท่ี 29 มกราคม 2564 

 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์   
ประกาศรับสมัครผ่านทาง Website https://cf.mahidol.ac.th 

*จ าเป็นต้องใช้ E-mail ในการสมัคร* 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ประกาศรายชื่อเด็กเพือ่สัมภาษณ์ครอบครัวและประเมนิพัฒนาการเด็ก 
 

• ประกาศรายชื่อเด็กตามจ านวน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถรองรับได้ 
(รายชื่อแยกตามระดับชั้นและเรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้า
เรียนและวันเวลาการสมัคร ท่ีแสดงในระบบออนไลน์)  

       เกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนเรียงตามล าดับ ดังน้ี 
       ล าดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเน่ือง (ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก) 
       ล าดับที่ 2 พ่ีน้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) 
       ล าดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
       ล าดับที่ 4 พ่ีน้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
       ล าดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก 

ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก  
ทาง Website https://cf.mahidol.ac.th  

รายชื่อที่ไม่มีในประกาศ จะเป็นรายชื่อส ารอง (Waiting list) ในปีการศึกษา 2564 
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อส ารองทาง Website https://cf.mahidol.ac.th 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 

ถึง 

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

• ยืนยันสิทธ์ิการเข้าสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการช าระ
เงินค่าประเมินพัฒนาการเด็ก จ านวน 400 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  
ชื่อบัญชี สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครวั เลขที่บัญชี 333-234399-4  
แนบหลักฐานการช าระเงินทาง Website https://cf.mahidol.ac.th 
 
 

หากไม่ช าระค่าประเมินพัฒนาการเด็กภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผูส้มัครล าดับถัดไปเข้ามาแทนที่ 
 

https://cf.mahidol.ac.th/
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ก าหนดการ (ต่อ) 

วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 

วันเสาร์ ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564 

และ 

วันอาทิตย์ ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 

 

• ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ท าการสัมภาษณ์
ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก (ครอบครัวละ 30 นาที)  

*มีเอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องน ามาย่ืนเพ่ิมเติม* 
 

*หลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องน ามาย่ืนเพ่ิมเติมในวันสัมภาษณ์ ประกอบด้วย* 
 1. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 น้ิว จ านวน  4  รูป 
 2. รูปถ่ายพ่อ แม่/ผู้ปกครอง ขนาด 1 น้ิว  ท่านละ 2 รูป 
 3. ส าเนาสูติบัตรของเด็ก 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 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

                               ** กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง บนส าเนาเอกสารทุกใบ ** 
 
 

หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผูส้มัครล าดับถัดไปเข้ามาแทนที่ 

 

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564  

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เขา้เรียนในปีการศึกษา 2564 
 

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

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผูส้มัครล าดับถัดไปเข้ามาแทนที่ 
 

 

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รับบริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพ่ือสิทธิพิเศษใน

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

 ในวันและเวลาท าการ ** 

  

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


 
 

โปรดสนใจ  
เกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนเรียงตามล าดับ ดังน้ี 

             ล าดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเน่ือง 

        ล าดับที่ 2 พ่ีน้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) 

      ล าดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

      ล าดับที่ 4 พ่ีน้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

      ล าดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก 
 

 

 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาชั้นเรียนตามอายุ (ตัดอายุที่ 31 พฤษภาคม) 

โครงการปฐมวัยสาธิต 

 - เตาะแตะ 1 อายุ 1ปี 3 เดือน ถึง 1 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 15 คน 

    (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563) 

 - เตาะแตะ 2 อายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 60 คน * มีเด็กเรียนต่อเน่ือง 

         (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) 
 

โครงการอนุบาลสาธิตเพือ่พัฒนาศักยภาพ 

- อนุบาล 1 อายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 60 คน * มีเด็กเรียนต่อเน่ือง 

    (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ) 

- อนุบาล 2 อายุ 4 ปี ถึง 4 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 60 คน * มีเด็กเรียนต่อเน่ือง 

   (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560) 

- อนุบาล 3 อายุ 5 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 60 คน * มีเด็กเรียนต่อเน่ือง 

    (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559) 

 
 

การสัมภาษณ์ครอบครัวและการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการคัดกรองพัฒนาการเด็ก Denver II เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการ

ดูแลเด็กร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง ครอบครัวละประมาณ 30 นาที เพ่ือดูความ

สอดคล้องระหว่าง ความต้องการของผู้ปกครองกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

  



 

 

อัตราค่าใช้จ่าย   

1)โครงการปฐมวัยสาธิต *ไม่มีเครื่องแบบนักเรียน* 
-เตาะแตะ1  ค่าบริการรายเดือน 7,500 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 6,000 บาท 

-เตาะแตะ2  ค่าบริการรายเดือน 7,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 6,000 บาท 

ระดับชั้นเตาะแตะ ช าระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าก่อนถึงเดือนน้ัน ๆ โดยสามารถช าระค่าบริการรับเลี้ยงได้ต้ังแต่วันที่  

21 - 31 ของทุกเดือน 

2)โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพฒันาศักยภาพ   

     ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา   7,500 บาท 
-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ       31,300 บาท 

-ค่าธรรมเนียมการศึกษา   7,500 บาท 
-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ       19,000 บาท 

รวมภาคเรียนที่ 1 ช าระ  38,800 บาท รวมภาคเรียนที่ 2 ช าระ  26,500 บาท 
*ไม่รวมค่าเครื่องแบบนักเรียน* 

       หมายเหตุ : รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ตามท่ีระบุข้างต้น 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 ในวันและเวลาราชการ    

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

 

 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 


