
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง  การรับนักเรียนเขาศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2561  

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
********************************************************************* 

ดวยโรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต จะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปการศึกษา 2561  

เพ่ือใหการรับนักเรียนในปการศึกษา 2561  เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เทศบาลนครรังสิต จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
มัธยมนครรังสิต ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีรับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  จํานวน  120  คน    

      2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  2.1 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  จํานวน 67 คน 
    2.1.1 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนดวงกมล         
  2.1.2 มีความประพฤติเรียบรอย 
  2.1.3 ไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
        2.2 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกลเคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จํานวน 12 คน 
  2.2.1 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  2.2.2 นักเรียนมีท่ีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีต้ังอยูท่ีอยูในชุมชนใกลเคียงกับโรงเรียน
มัธยมนครรังสิต ซ่ึงขอบเขตชุมชนใกลเคียง ไดแก ชุมชนหมูบานพฤกษาวิลล 7, ถนนเลียบคลองรังสิต และ
ชุมชนซอยกุศลสามัคคี ซอยรังสิต-นครนายก 58 
         2.2.3 นักเรียน บิดาและมารดาตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต 
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร หรือ 
         2.2.4 ในกรณีท่ีบิดาและมารดามิไดอยูดวยกันใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ดวย  เชน  ใบหยา ใบมรณะบัตร หรือ 
  2.2.5 ในกรณีท่ีบิดาและมารดาไมไดจดทะเบียนสมรส  หรือนักเรียนอาศัยอยูใน
ความอุปการะของบิดา หรือ มารดาเพียงผูเดียว ใหสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรอง และ
นายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ หรือ 
         2.2.6 ในกรณีท่ีนักเรียนมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดา ตามขอ 2.2.4 หรือขอ 
2.2.5  แตไดอาศัยอยูกับญาติซ่ึงเปน ปู-ยา หรือ ตา-ยาย หรือ บิดา- มารดาบุญธรรม นักเรียนและญาติ หรือ 
นักเรียนและบิดา-มารดาบุญธรรม ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดตอกันเปนเวลา 
ไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร ใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวย เชน สําเนา
เอกสารจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีอาศัยอยูกับ ปู- ยา ตา-ยาย  หรือญาติ ใหสมาชิกสภา
เทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรอง และนายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ 
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  2.2.7 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือ
โรคติดตอท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนโดยตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันออกไมเกิน ๑ เดือนถึงวันท่ีสมัคร 
            2.2.8 การพิจารณารับเด็กเขาเรียน จะพิจารณารับเขาเรียนตามลําดับท่ีกําหนด 
ไวใน ขอ 3 
  2.3 ประเภทนักเรียนท่ัวไป จํานวน 41 คน 
  2.3.1 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
         2.3.2 นักเรียน บิดาและมารดาตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต 
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร หรือ 
         2.3.3 ในกรณีท่ีบิดาและมารดามิไดอยูดวยกันใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ดวย  เชน  ใบหยา ใบมรณะบัตร หรือ 
  2.3.4 ในกรณีท่ีบิดาและมารดาไมไดจดทะเบียนสมรส  หรือนักเรียนอาศัยอยู 
ในความอุปการะของบิดา หรือ มารดาเพียงผูเดียว ใหสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรอง และ
นายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ หรือ 
         2.3.5 ในกรณีท่ีนักเรียนมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดา ตามขอ 2.2.3 หรือขอ 
2.3.4  แตไดอาศัยอยูกับญาติซ่ึงเปน ปู-ยา หรือ ตา-ยาย หรือ บิดา- มารดาบุญธรรม นักเรียนและญาติ หรือ 
นักเรียนและบิดา-มารดาบุญธรรม ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดตอกันเปนเวลา 
ไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร ใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวย เชน สําเนา
เอกสารจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรมในกรณีท่ีอาศัยอยูกับ ปู- ยา ตา-ยาย  หรือญาติ ใหสมาชิกสภา
เทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรอง และนายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ 
  2.3.6 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือ
โรคติดตอท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนโดยตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันออกใหไมเกิน ๑ เดือนถึงวันท่ีสมัคร 
           2.3.7 การพิจารณารับเด็กเขาเรียน จะพิจารณารับเขาเรียนตามลําดับท่ีกําหนดไว 
ในขอ 3 

3. การจัดลําดับรับผูเขาเรียน 
          3.1 เทศบาลนครรังสิต จะรับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
โดยรับนักเรียนท่ีศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนดวงกมล จํานวน 67 คน เปนลําดับแรก 
โดยจะตองมีการสอบขอเขียน เพ่ือจัดลําดับหองเรียน 
                3.2 เทศบาลนครรังสิต จะพิจารณารับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในเขตชุมชน
ใกลเคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เขาเรียน ตามขอ 2.2 จํานวน 12 คน เปนลําดับท่ีสอง โดยจะตองมีการ
สอบขอเขียน เพ่ือจัดลําดับหองเรียน หากมีผูสมัครเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดโรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก 
                 3.3 เทศบาลนครรังสิตจะรับนักเรียนประเภทท่ัวไป รวมจํานวน 41 คน โดยจะตองมีการ
สอบขอเขียน เพ่ือจัดลําดับผูมีสิทธิ์เขาเรียนเปนลําดับท่ีสาม หากในกรณีท่ีมีนักเรียน ตามขอ 3.1 สละสิทธิ์ 
เทศบาลนครรังสิตจะเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีรับสมัครตามขอ 3.3  โดยลําดับเขาเรียนเรียกตามลําดับจากบัญชี
สอบคัดเลือก 
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  4. หลักฐานในการรับสมัคร 

         4.1 ใบสมัครของเทศบาลนครรังสิตท่ีกรอกขอความสมบูรณ และติดรูปถายแลวเทานั้น  
โดยใบสมัครสามารถขอรับไดท่ีโรงเรียนมัธยมนครรังสิต หรือดาวโหลดไดท่ี www.mnr.ac.th 
         4.2 หนังสือรับรองการเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
         4.3 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีระบุผลการเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 
        4.4 รูปถายหนาตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนและถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน  3  ใบ  
        4.5 บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน พรอมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 
        4.6 ทะเบียนบานของนักเรียน พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
        4.7 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันของผูสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.8 กรณีอาศัยอยูกับบิดา-มารดา 
         1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา  จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของมารดา จํานวน  1  ฉบับ  
   3) สําเนาทะเบียนบานของบิดา   จํานวน  1  ฉบับ 
   4) สําเนาทะเบียนบานของมารดา   จํานวน  1  ฉบับ 
  4.9 กรณีท่ีบิดาและมารดามิไดอยูดวยกัน (อยาราง, ฝายใดฝายหนึ่งถึงแกกรรม) 
   1) สําเนาใบอยา หรือใบมรณะบัตร   จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย 
จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน  1  ฉบับ 
  4.10 กรณีท่ีบิดาและมารดา มิไดจดทะเบียนสมรส หรือมิไดอยูรวมกัน หรืออยูกับฝายใด
ฝายหนึ่ง 
   1) ใบรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต  จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย 
จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน  1  ฉบับ 
  4.11 กรณีท่ีนักเรียนมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดา แตอาศัยอยูกับญาติ 
   1) ใบรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต  จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของญาติท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบานของญาติท่ีนักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน  1  ฉบับ 
  4.12 กรณีท่ีนักเรียนมิไดอาศัยอยูกับผูอุปการะเลี้ยงดู 
   1) สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และ,หรือ มารดาบุญธรรม จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบานของบิดา และ,หรือ มารดาบุญธรรม จํานวน  1  ฉบับ 
  สําเนาหลักฐานท่ีนํามาประกอบการสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ และ
หากปรากฏวานักเรียนท่ีสมัครไมไดรับการคัดเลือกหรือไมไดเขาเรียน  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเอกสาร
หลักฐานดังกลาวในทุกกรณี  
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5. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

  5.1 รับสมัครระหวางวันท่ี 15 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ไมเวนวันหยุดราชการ  ณ  หองสํานักงานธุรการ (ชั้น 2) อาคารเรียน 4  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  เลขท่ี 91 
ซอยรังสิต - นครนายก 56  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพทหมายเลข  
0 2531 2891 
  5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์จับฉลาก ในวันจันทรท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 08.30 น. เปนตนไปท่ีบอรดประชาสัมพันธชั้น 1  และ www.mnr.ac.th 
  5.3 จับฉลากนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกลเคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
ในวันเสารท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 น. ณ  ใตถุนอาคารเรียน 4  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
  5.3 สอบขอเขียนในวันเสารท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2561  ณ  อาคารเรียน 4  โรงเรียน
มัธยมนครรังสิต  โดยมีกลุมสาระการเรียนรูท่ีสอบและตารางสอบ ดังนี้ 

 

เวลาสอบ กลุมสาระฯ จํานวนขอสอบ คะแนน 
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร 40 ขอ 20 คะแนน 
10.00 – 11.00 น. สังคมศึกษาฯ 40 ขอ 20 คะแนน 
11.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร 40 ขอ 20 คะแนน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ภาษาไทย 40 ขอ 20 คะแนน 
14.00 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษ 40 ขอ 20 คะแนน 

 

  5.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เขาเรียนในวันศุกรท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561  
เวลา 08.30 น. เปนตนไป ท่ีบอรดประชาสัมพันธชั้น 1  และ www.mnr.ac.th 
              5.5 รายงานตัว พรอมชําระเงิน และประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียนท่ีเขาใหม วันเสารท่ี 
3 มีนาคม พ.ศ.๒๕61  เวลา 09.00 น.  ณ  ใตถุนอาคารเรียน 4  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  หากไมมามอบ
ตัวตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน 
 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอโทรศัพทหมายเลข 0 2531 2891  หรือศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.mnr.ac.th  หรือ  www.rangsit.org 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   19  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560       
 
     
      (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
                                             นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
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เลขท่ีผูสมัคร    ประเภท  โควตานักเรียนในสังกัด นักเรียนชุมชนใกลเคียง นักเรียนท่ัวไป
  
 

 
  
 

1.ช่ือ-นามสกุล (นักเรียน) (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................ช่ือเลน............................. 
    เช้ือชาติ...................................สัญชาติ..................................ศาสนา……………………………..…….. 
2. เกิดวัน…………................ท่ี…..…เดือน......................................พ.ศ........................ปจจุบันอายุ..................ป.................เดือน  
3. ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน  บานเลขท่ี....................ซอย…………..……………..……….ถนน.....................................................    

ตําบล..........................................อําเภอ....................................จังหวัด........................................ 
4. ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี..............................ซอย……………………………….…………..ถนน..........................................................  

ตําบล..................................อําเภอ..................................จังหวัด........................ โทรศัพท (มือถือ)……………………….………..  
5. ปจจุบันกําลังศึกษาอยูโรงเรียน............................................................................................................................................... 
6. ผลการเรียนช้ัน ป.4 – ป.5 รายวิชา วิชาภาษาไทย............................. วิชาคณิตศาสตร................................ 
 วิชาวิทยาศาสตร......................... วิชาสังคมศึกษาฯ.............................. 
 วิชาภาษาอังกฤษ........................ เกรดเฉลี่ยรวม...................................
  
7. ช่ือ-นามสกุล  บิดา............................................................................ มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม  หยา  แยกกันอยู 

อาชีพ...............................................โทรศัพท.........................................  
8. ช่ือ-นามสกุล  มารดา........................................................................ มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม  หยา  แยกกันอยู        

อาชีพ...............................................โทรศัพท.......................................... 
9. ช่ือ-นามสกุล  ผปูกครอง…………………………………………………….….อาชีพ……………………………โทรศัพท…………………………… 
10. นักเรียนมีพ่ีนองรวมบิดา - มารดาเดียวกัน  จํานวน.................................คน  เปนบุตรลําดับท่ี..................................... 
11. ปจจุบันนักเรยีนอยูในความดแูลและอุปการะ/รับผิดชอบของ 

  บิดา                           มารดา                             ท้ังบิดา  -  มารดารวมกัน 
  ญาติ    (โปรดระบุความเก่ียวของ)............................................................................................................ 
  อ่ืนๆ    (โปรดระบุ).................................................................................................................................... 

 
 
         ลงช่ือ.........................................................ผูสมัคร                 ลงช่ือ...........................................................ผูปกครอง 
               (…………….……………………………….…)               (.........................................................) 
               วันท่ี........เดือน มกราคม  พ.ศ.2561               วันท่ี........ เดือน มกราคม  พ.ศ.2561 
 
เฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน 

 ใบสมัครพรอมติดรูปถาย 1 น้ิว   จํานวน  1  ฉบับ 
 หนังสือรับรองการเปนนักเรียนช้ัน ป.6   จํานวน  1  ฉบับ 
 ปพ.1      จํานวน  1  ฉบับ 
 รูปถายหนาตรง (เคร่ืองแบบนักเรียน) ขนาด 1 น้ิว  จํานวน  2  ใบ  
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน  จํานวน  1  ฉบับ 
 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน   จํานวน  1  ฉบับ  
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผูปกครอง จํานวน  1  ฉบับ  
 สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา หรือผูปกครอง  จํานวน  1  ฉบับ 
สําเนาใบหยา หรือสําเนาใบมรณะบัตร  จํานวน  1  ฉบับ 
 สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปนบุตรบุญธรรม) จํานวน  1  ฉบับ 
 ใบรับรองตามแบบของเทศบาลนครรังสิต (สท.ฯรับรอง) จํานวน  1  ฉบับ 
 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน    จํานวน  1  ฉบับ 

 
ติดรูปถาย 

1 น้ิว 
(2.5X 3 ซม.) 

ใบสมัครเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  สังกัดเทศบาลนครรังสิต 

บันทึกขั้นตอนการรับสมัคร 
1. ขั้นตรวจหลักฐาน      ลงชื่อ................... 
 
2. ขั้นกรอกขอมูล         ลงชื่อ................... 
 
3. ขั้นตรวจสอบใบสมัคร ลงชื่อ................... 
 
4. ขั้นรับใบเขาหองสอบ ลงชื่อ...................
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หนังสือรับรอง 

วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ................... 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน....................................................... 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................
ตําแหนง.........................................ขอรับรองวา(นาย/นางนางสาว)..........................................................................
เปนผูปกครองของ(เด็กชาย/เด็กหญิง)....................................................................................................................... 
ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขท่ี.....................ชุมชน..................................ตําบล............................................................. 
อําเภอ...........................................จังหวัดปทุมธานี โดย 
 
  เด็กอาศัยอยูกับบิดาเพียงคนเดียว 
  เด็กอาศัยอยูกับมารดาเพียงคนเดียว 
  เด็กอาศัยอยูกับญาติเชน  ปู ยา ตา ยาย 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ........................................................... 
     (...........................................................) 

                      สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต 
ขอคิดเห็นของผูบริหาร 

  เห็นชอบ 
   ไมเห็นชอบ 

 
ลงชื่อ....................................................... 
          (นายธีรวุฒิ   กลิ่นกุสุม) 
         นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
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