
 

 
 
 

-ร�าง- 
ประกาศเทศบาลนครรังสิต 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข�าศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1  ป#การศึกษา 2562  
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบเพ่ิมเติม 

********************************************************************* 

ด�วยโรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต จะเป�ดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข�า
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี 1 ในป'การศึกษา 2562  

เพ่ือให�การรับนักเรียนในป'การศึกษา 2562  เป/นไปด�วยความเรียบร�อยและเป/นไปในแนวทาง
เดียวกัน เทศบาลนครรังสิต จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข�าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี 1 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
รอบเพ่ิมเติม ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีรับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาป#ท่ี 1  จํานวน  42  คน    

      2. คุณสมบัติของผู�สมัคร 
  2.1 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  จํานวน   23 คน 
    2.1.1 เป/นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู4ชั้นประถมศึกษาป'ท่ี 6 ในโรงเรียนดวงกมล         
  2.1.2 มีความประพฤติเรียบร�อย 
  2.1.3 ไม4เก่ียวข�องกับยาเสพติด 
        2.2 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล�เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จํานวน 4 คน 
  2.2.1 เป/นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู4ชั้นประถมศึกษาป'ท่ี 6 
  2.2.2 นักเรียนมีท่ีชื่ออยู4ในทะเบียนบ�านท่ีต้ังอยู4ท่ีอยู4ในชุมชนใกล�เคียงกับโรงเรียนมัธยม
นครรังสิต ซ่ึงขอบเขตชุมชนใกล�เคียง ได�แก4 ชุมชนหมู4บ�านพฤกษาวิลล: 7, ชุมชนหมู4บ�านธารารินทร:  (ในเขตเทศบาล
นครรังสิต) ชุมชนหมู4บ�านณัฐดา  และชุมชนซอยกุศลสามัคคี (ซอยรังสิต-นครนายก 58) 
         2.2.3 นักเรียน บิดาและมารดาต�องมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ�านในเขตเทศบาลนครรังสิต 
ติดต4อกันเป/นเวลาไม4น�อยกว4า 1 ป'  นับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร หรือ 
         2.2.4 ในกรณีท่ีบิดาและมารดามิได�อยู4ด�วยกันให�นําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด�วย  เช4น  
ใบหย4า ใบมรณะบัตร หรือ 
  2.2.5 ในกรณีท่ีบิดาและมารดาไม4ได�จดทะเบียนสมรส  หรือนักเรียนอาศัยอยู4ในความ
อุปการะของบิดา หรือ มารดาเพียงผู�เดียว ให�สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเป/นผู�รับรอง และนายกเทศมนตรีนคร
รังสิตเป/นผู�เห็นชอบ หรือ 
         2.2.6 ในกรณีท่ีนักเรียนมิได�อาศัยอยู4กับบิดาและมารดา ตามข�อ 2.2.4 หรือข�อ 2.2.5  
แต4ได�อาศัยอยู4กับญาติซ่ึงเป/น ปูH-ย4า หรือ ตา-ยาย หรือ บิดา- มารดาบุญธรรม นักเรียนและญาติ หรือ นักเรียนและ
บิดา-มารดาบุญธรรม ต�องมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ�านในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดต4อกันเป/นเวลาไม4น�อยกว4า 1 ป'      
นับจนถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร ให�นําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด�วย เช4น สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเป/น
บุตรบุญธรรมในกรณีท่ีอาศัยอยู4 กับ ปูH- ย4า ตา-ยาย  หรือญาติ ให�สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเป/นผู�รับรอง  
และนายกเทศมนตรีนครรังสิตเป/นผู�เห็นชอบ 
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  2.2.7 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ: แข็งแรง ปราศจากโรคร�ายแรง หรือโรคติดต4อ 
ท่ีเป/นอุปสรรคต4อการเรียน 
  2.2.8 การพิจารณารับเด็กเข�าเรียน จะพิจารณารับเข�าเรียนตามลําดับท่ีกําหนดไว�ใน ข�อ 3 
  2.3 ประเภทนักเรียนท่ัวไป จํานวน 15 คน 
  2.3.1 เป/นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู4ชั้นประถมศึกษาป'ท่ี 6 
         2.3.2 นักเรียน บิดาและมารดาต�องมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ�านในเขตเทศบาลนครรังสิต 
ติดต4อกันเป/นเวลาไม4น�อยกว4า 1 ป'  นับถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร หรือ 
         2.3.3 ในกรณีท่ีบิดาและมารดามิได�อยู4ด�วยกันให�นําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด�วย  เช4น  
ใบหย4า ใบมรณะบัตร หรือ 
  2.3.4 ในกรณีท่ีบิดาและมารดาไม4ได�จดทะเบียนสมรส  หรือนักเรียนอาศัยอยู4ในความ
อุปการะของบิดา หรือ มารดาเพียงผู�เดียว ให�สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเป/นผู�รับรอง และนายกเทศมนตรีนคร
รังสิตเป/นผู�เห็นชอบ หรือ 
         2.3.5 ในกรณีท่ีนักเรียนมิได�อาศัยอยู4กับบิดาและมารดา ตามข�อ 2.2.3 หรือข�อ 2.3.4  
แต4ได�อาศัยอยู4กับญาติซ่ึงเป/น ปูH-ย4า หรือ ตา-ยาย หรือ บิดา- มารดาบุญธรรม นักเรียนและญาติ หรือ นักเรียนและ
บิดา-มารดาบุญธรรม ต�องมีชื่ออยู4ในทะเบียนบ�านในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดต4อกันเป/นเวลาไม4น�อยกว4า 1 ป' นับ
จนถึงวันสุดท�ายของการรับสมัคร ให�นําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด�วย เช4น สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเป/นบุตร
บุญธรรมในกรณีท่ีอาศัยอยู4กับ ปูH- ย4า ตา-ยาย  หรือญาติ ให�สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเป/นผู�รับรอง และ
นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป/นผู�เห็นชอบ 
  2.3.6 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ: แข็งแรง ปราศจากโรคร�ายแรง หรือโรคติดต4อท่ี
เป/นอุปสรรคต4อการเรียน            
  2.3.7 การพิจารณารับเด็กเข�าเรียน จะพิจารณารับเข�าเรียนตามลําดับท่ีกําหนดไว�ในข�อ 3 

 3. การจัดลําดับรับผู�เข�าเรียน 
          3.1 เทศบาลนครรังสิต จะรับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต โดยรับ
นักเรียนท่ีศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาป'ท่ี 6 โรงเรียนดวงกมล จํานวน 23 คน เป/นลําดับแรกโดยจะต�องมีการสอบ
ข�อเขียน เพ่ือจัดลําดับห�องเรียน 
                3.2 เทศบาลนครรังสิต จะพิจารณารับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในเขตชุมชนใกล�เคียง
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เข�าเรียน ตามข�อ 2.2 จํานวน 4 คน เป/นลําดับท่ีสอง โดยจะต�องมีการสอบข�อเขียน  
เพ่ือจัดลําดับห�องเรียน หากมีผู�สมัครเกินกว4าจํานวนท่ีกําหนดโรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก 
                 3.3 เทศบาลนครรังสิตจะรับนักเรียนประเภทท่ัวไป รวมจํานวน 15 คน โดยจะต�องมีการสอบ
ข�อเขียน เพ่ือจัดลําดับผู�มีสิทธิ์เข�าเรียนเป/นลําดับท่ีสาม หากในกรณีท่ีมีนักเรียน ตามข�อ 3.1 สละสิทธิ์ เทศบาลนคร
รังสิตจะเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีรับสมัครตามข�อ 3.3  โดยลําดับเข�าเรียนเรียกตามลําดับจากบัญชีสอบคัดเลือก 

  4. หลักฐานในการรับสมัคร 
         4.1 ใบสมัครของเทศบาลนครรังสิตที่กรอกข�อความสมบูรณ: และติดรูปถ4ายแล�วเท4านั้น  
โดยใบสมัครสามารถขอรับได�ท่ีโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
         4.2 หนังสือรับรองการเป/นนักเรียนชั้นประถมศึกษาป'ท่ี 6 
         4.3 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีระบุผลการเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 
        4.4 รูปถ4ายหน�าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียนและถ4ายไว�ไม4เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน  3  ใบ  
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        4.5 บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน พร�อมสําเนา จํานวน  1  ฉบับ 
        4.6 ทะเบียนบ�านของนักเรียน พร�อมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
        4.7 กรณีอาศัยอยู4กับบิดา-มารดา 
         1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา  จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของมารดา จํานวน  1  ฉบับ  
   3) สําเนาทะเบียนบ�านของบิดา   จํานวน  1  ฉบับ 
   4) สําเนาทะเบียนบ�านของมารดา   จํานวน  1  ฉบับ 
  4.8 กรณีท่ีบิดาและมารดามิได�อยู4ด�วยกัน (อย4าร�าง, ฝHายใดฝHายหนึ่งถึงแก4กรรม) 
   1) สําเนาใบอย4า หรือใบมรณะบัตร   จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยู4ด�วย จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบ�านของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยู4ด�วย จํานวน  1  ฉบับ 
  4.9 กรณีท่ีบิดาและมารดา มิได�จดทะเบียนสมรส หรือมิได�อยู4ร4วมกัน หรืออยู4กับฝHายใดฝHายหนึ่ง 
   1) ใบรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต  จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยู4ด�วย จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบ�านของบิดาหรือมารดาท่ีนักเรียนอาศัยอยู4ด�วย จํานวน  1  ฉบับ 
  4.10 กรณีท่ีนักเรียนอาศัยอยู4กับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรืออาศัยอยู4กับญาติ 
   1) ใบรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต  จํานวน  1  ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของญาติท่ีนักเรียนอาศัยอยู4ด�วย จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบ�านของญาติท่ีนักเรียนอาศัยอยู4ด�วย จํานวน  1  ฉบับ 
  4.11 กรณีท่ีนักเรียนอาศัยอยู4กับผู�อุปการะเลี้ยงดู 
   1) สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเป/นบุตรบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ 
   2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และ,หรือ มารดาบุญธรรม จํานวน  1  ฉบับ 
   3) สําเนาทะเบียนบ�านของบิดา และ,หรือ มารดาบุญธรรม จํานวน  1  ฉบับ 
  สําเนาหลักฐานท่ีนํามาประกอบการสมัครต�องลงนามรับรองสําเนาถูกต�องทุกฉบับ และหาก
ปรากฏว4านักเรียนท่ีสมัครไม4ได�รับการคัดเลือกหรือไม4ได�เข�าเรียน  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม4คืนเอกสารหลักฐาน
ดังกล4าวในทุกกรณี  

5. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
  5.1 รับสมัครระหว4างวันที่ 11 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ไม4เว�นวันหยุดราชการ ณ ห�องสํานักงาน (ชั้น 2) อาคารเรียน 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เลขท่ี 91 ซอยรังสิต - 
นครนายก 56  ตําบลประชาธิปPตย:  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท:หมายเลข 0 2531 2891 
  5.2 ประกาศรายชื่อผู� มีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์จับฉลาก ในวันจันทร: ท่ี 1 เมษายน 2562  
เวลา 08.30 น. เป/นต�นไปท่ีบอร:ดประชาสัมพันธ:ชั้น 1  และ www.mnr.ac.th 
  5.3 จับฉลากนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล�เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ในวัน 
ศุกร:ท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2562   เวลา 08.00 น.  ณ  ใต�ถุนอาคารเรียน 4  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
  5.3 สอบข�อเขียนในวันศุกร:ท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2562  ณ  อาคารเรียน 4  โรงเรียนมัธยม 
นครรังสิต  โดยมีกลุ4มสาระการเรียนรู�ท่ีสอบและตารางสอบ ดังนี้ 
 

หน�า 4./ เวลาสอบ... 



- 4 - 
 

 

เวลาสอบ กลุ�มสาระฯ  จํานวนข�อสอบ คะแนน 
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร:  40 ข�อ 20 คะแนน 
10.00 – 11.00 น. สังคมศึกษาฯ  40 ข�อ 20 คะแนน 
11.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร:  40 ข�อ 20 คะแนน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ภาษาไทย  40 ข�อ 20 คะแนน 
14.00 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษ  40 ข�อ 20 คะแนน 

 

  5 .4 ป ระ ก าศ ร าย ชื่ อ ผู� มี สิ ท ธิ์ เข� า เรี ย น ใน วั น อ า ทิ ต ย: ท่ี  7  เม ษ าย น  พ .ศ .2 562  
เวลา 08.30 น. เป/นต�นไป ท่ีบอร:ดประชาสัมพันธ:ชั้น 1  และ www.mnr.ac.th 
              5 .5  รายงานตัว พร�อมชํ าระเงิน  และชี้ แจงผู�ปกครองนักเรียน ท่ี เข� าใหม4  วันจันทร: ท่ี  
8 เมษายน พ.ศ.๒๕62  เวลา 09.00 น.  ณ  ใต�ถุนอาคารเรียน 4  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  หากไม4มามอบตัวตาม
กําหนดถือว4าสละสิทธิ์ในการเข�าเรียน 
 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดต4อโทรศัพท:หมายเลข 0 2531 2891  หรือศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี www.mnr.ac.th  หรือ  www.rangsit.org 
   

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
  

                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   8  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562     
 
 

     
      (นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม) 
                                             นายกเทศมนตรีนครรังสิต 


