
 
 

การรับสมัครนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
ในโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) และโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ (อนุบาล) 

ก าหนดการ 

วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 

วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 

ถึง 

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 

 
 

รับสมคัรผา่นระบบออนไลน์ ทาง Website https://cf.mahidol.ac.th 
*จ าเป็นต้องใช้ E-mail ในการเข้าระบบ* 

วันพฤหัสบดี ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 
 

ประกาศรายชื่อเด็กเพ่ือสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก 
 

 ประกาศรายชื่อเด็กตามจ านวน ทีศู่นย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถรองรับได้ 
(รายชื่อแยกตามระดับชั้นและเรียงล าดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑพ์ิจารณาการรับเข้า
เรียนและวันเวลาการสมัคร ที่แสดงในระบบออนไลน์)  

       เกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรยีนเรียงตามล าดับ ดังน้ี 
       ล าดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเนื่อง (ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก) 
       ล าดับที่ 2 พ่ีน้องสายตรงศิษย์ปัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดียวกัน) 
       ล าดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสงักัดมหาวิทยาลยัมหิดล 
       ล าดับที่ 4 พี่น้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
       ล าดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก 
       ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก  

ทาง Website https://cf.mahidol.ac.th  และ Facebook :NICFD Mahidol 
รายชื่อที่ไม่มีในประกาศจะเป็นรายชื่อส ารอง (Waiting list) ในปีการศึกษา 2566 

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชือ่ส ารองทาง Website https://cf.mahidol.ac.th 
 

วันเสาร์ ที ่11 กุมภาพันธ์ 2566 

และ 

วันอาทิตย์ ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับศูนย์บูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น ท าการ
สัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก (ครอบครัวละ 30 นาที)  

กรณีที่เด็กนักเรียน มีความต้องการพิเศษ  เด็กจะได้รับการประเมินความ
พร้อมอีกครั้ ง โดยนักวิชาชีพ เ พ่ือเข้ า เ รียนร่ วมในโครงการ Inclusive 
Classroom โดยพิจารณาตามความพร้อมของเด็กและล าดับตามวันเวลาการ
สมัคร  

*มีเอกสารหลักฐานของเด็กและผูป้กครองที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติม* 
 

*หลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องน ามายื่นเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ ประกอบด้วย* 
 1. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 น้ิว จ านวน  4  รูป 
 2. รูปถ่ายพ่อ แม่/ผู้ปกครอง ขนาด 1 น้ิว  ท่านละ 2 รูป 
 3. ส าเนาสตูิบัตรของเด็ก จ านวน 1 ฉบับ 

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


 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 เอกสารการเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 
                               ** กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง บนส าเนาเอกสารทุกใบ ** 

 
 

หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผู้สมัครล าดบัถัดไปเข้ามาแทนท่ี 

 

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 
 

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 

ผ่านทาง Website https://cf.mahidol.ac.th  และทีศู่นย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

 

หากมีการสละสิทธ์ิ จะเรียกผู้สมัครล าดบัถัดไปเข้ามาแทนท่ี 
 

วันจันทร์ ท่ี 15 พฤษภาคม 2566 
 

โครงการปฐมวัยสาธติ (เตาะแตะ)  
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 
 

โครงการอนุบาลสาธติเพื่อพัฒนาศกัยภาพ (อนุบาล)  
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  02–4410602-10  ต่อ 2110, 2109 ในวันและเวลาราชการ    
 Website: www.cf.mahidol.ac.th  หรือ Facebook: NICFD Mahidol 
  

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

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


 

 
 

 

เกณฑ์พิจารณาการรบัเข้าเรียนเรยีงตามล าดับ ดังน้ี 

             ล าดับที่ 1 เด็กเรียนต่อเนื่อง 

        ล าดับที่ 2 พ่ีน้องสายตรงศิษยป์ัจจุบัน (มีบิดาหรือมารดา คนเดยีวกัน) 

      ล าดับที่ 3 บุตรบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลัยมหดิล 

      ล าดับที่ 4 พี่น้องศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

      ล าดับที่ 5 บุตรบุคคลภายนอก 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาช้ันเรยีนตามอายุ (ตัดอายุท่ี 31 พฤษภาคม) 
โครงการปฐมวัยสาธิต 

 - เตาะแตะ 1 อายุ 1ปี 3 เดือน ถึง 1 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 30 คน 
    (เด็กเกิดระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

 - เตาะแตะ 2 อายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 60 คน * มีเด็กเรียนต่อเนื่อง 
         (เด็กเกิดระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 
 

โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
- อนุบาล 1 อายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 80 คน * มีเด็กเรยีนต่อเนื่อง 

    (เด็กเกิดระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ) 
- อนุบาล 2 อายุ 4 ปี ถึง 4 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 80 คน * มีเด็กเรยีนต่อเนื่อง 

   (เด็กเกิดระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) 
- อนุบาล 3 อายุ 5 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน รับเด็กได้ 60 คน * มีเด็กเรยีนต่อเนื่อง 

    (เด็กเกิดระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 
 

การสัมภาษณ์ครอบครัวและการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการคัดกรองพัฒนาการเด็ก Denver II เพื่อใช้เป็นข้อมูลการ
ดูแลเด็กร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง ครอบครัวละประมาณ 30 นาที เพื่อดูความ
สอดคล้องระหว่าง ความต้องการของผู้ปกครองกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

หมายเหตุ: หลังจากการคัดกรองพัฒนาการเด็ก หากพบว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษใน
ห้องเรียน เด็กจะได้รับการประเมินความพร้อมอีกครั้งโดยนักวิชาชีพ เพ่ือเข้าเรียนร่วมในโครงการ Inclusive 
Classroom โดยพิจารณาตามความพร้อมของเด็กและล าดับตามวันเวลาการสมัคร ทั้งนี้การเรียนร่วมในโครงการ 
Inclusive Classroom มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอัตราเดือนละ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนจากอัตราปกติ 
 

 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 



 
 

อัตราค่าใช้จ่าย   

1)โครงการปฐมวัยสาธิต *ไม่มีเครื่องแบบนักเรียน* 
-เตาะแตะ1  ค่าบริการรายเดือน 7,500 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 6,000 บาท 
-เตาะแตะ2  ค่าบริการรายเดือน 7,000 บาท/เดือน ค่าแรกเข้า 6,000 บาท 

ระดับช้ันเตาะแตะ ช าระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าก่อนถึงเดือนนั้น ๆ โดยสามารถช าระค่าบริการรับเลี้ยงได้ตั้งแต่วันที่  
21 - 31 ของทุกเดือน 

2)โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ   

     ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา   7,500 บาท 
-ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ       30,800 บาท 

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

รวมภาคเรียนที่ 1 ช าระ  38,300 บาท รวมภาคเรียนที่ 2 ช าระ  26,500 บาท 
*ไม่รวมคา่เครื่องแบบนักเรียน และค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม* 

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

 

 

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รับบริจาค   ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสิทธิพิเศษใน
การพิจารณาบุตรหลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว   กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109         
 ในวันและเวลาท าการ ** 

 
 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 


