ประกาศเทศบาลนครรังสิต
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
*********************************************************************

ดวยโรงเรี ยนมั ธยมนครรังสิต สังกัด เทศบาลนครรังสิต จะเปดรั บสมัครและสอบคัด เลื อก
นักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2561
เพื่ อ ใหการรั บ นั กเรี ย นในปการศึ ก ษา 2561 เปนไปดวยความเรี ย บรอยและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เทศบาลนครรังสิต จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
มัธยมนครรังสิต ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้
1. จํานวนนักเรียนที่รับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 120 คน
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
จํานวน 67 คน
2.1.1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนดวงกมล
2.1.2 มีความประพฤติเรียบรอย
2.1.3 ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
2.2 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกลเคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จํานวน 12 คน
2.2.1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.2.2 นักเรียนมีที่ชื่ออยูในทะเบียนบานที่ตั้งอยูที่อยูในชุมชนใกลเคียงกับโรงเรียน
มัธยมนครรังสิต ซึ่งขอบเขตชุมชนใกลเคียง ไดแก ชุมชนหมูบานพฤกษาวิลล 7, ถนนเลียบคลองรังสิต และ
ชุมชนซอยกุศลสามัคคี ซอยรังสิต-นครนายก 58
2.2.3 นักเรียน บิดาและมารดาตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร หรือ
2.2.4 ในกรณีที่บิดาและมารดามิไดอยูดวยกันใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ดวย เชน ใบหยา ใบมรณะบัตร หรือ
2.2.5 ในกรณีที่บิดาและมารดาไมไดจดทะเบียนสมรส หรือนักเรียนอาศัยอยูใน
ความอุ ป การะของบิ ด า หรื อ มารดาเพี ย งผู เดี ย ว ใหสมาชิ ก สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต เปนผู รั บ รอง และ
นายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ หรือ
2.2.6 ในกรณีที่นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดา ตามขอ 2.2.4 หรือขอ
2.2.5 แตไดอาศัยอยูกับญาติซึ่งเปน ปู-ยา หรือ ตา-ยาย หรือ บิดา- มารดาบุญธรรม นักเรียนและญาติ หรือ
นักเรียนและบิดา-มารดาบุญธรรม ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดตอกันเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร ใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวย เชน สําเนา
เอกสารจดทะเบี ย นรั บ เปนบุ ต รบุ ญ ธรรมในกรณี ที่อาศั ย อยู กั บ ปู - ยา ตา-ยาย หรื อญาติ ใหสมาชิ กสภา
เทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรอง และนายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ
หนา 2./ 2.2.7 นักเรียนมีสุขภาพ...
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2.2.7 นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพอนามั ย สมบู ร ณ แข็ ง แรง ปราศจากโรครายแรง หรื อ
โรคติดตอที่เปนอุปสรรคตอการเรียนโดยตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันออกไมเกิน ๑ เดือนถึงวันที่สมัคร
2.2.8 การพิจารณารับเด็กเขาเรียน จะพิจารณารับเขาเรียนตามลําดับที่กําหนด
ไวใน ขอ 3
2.3 ประเภทนักเรียนทั่วไป จํานวน 41 คน
2.3.1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.3.2 นักเรียน บิดาและมารดาตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร หรือ
2.3.3 ในกรณีที่บิดาและมารดามิไดอยูดวยกันใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
ดวย เชน ใบหยา ใบมรณะบัตร หรือ
2.3.4 ในกรณี ที่ บิ ด าและมารดาไมไดจดทะเบี ย นสมรส หรื อ นั ก เรี ย นอาศั ย อยู
ในความอุ ป การะของบิ ด า หรื อ มารดาเพี ย งผู เดี ย ว ใหสมาชิ ก สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต เปนผู รั บ รอง และ
นายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ หรือ
2.3.5 ในกรณีที่นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดา ตามขอ 2.2.3 หรือขอ
2.3.4 แตไดอาศัยอยูกับญาติซึ่งเปน ปู-ยา หรือ ตา-ยาย หรือ บิดา- มารดาบุญธรรม นักเรียนและญาติ หรือ
นักเรียนและบิดา-มารดาบุญธรรม ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครรังสิต ติดตอกันเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร ใหนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัครดวย เชน สําเนา
เอกสารจดทะเบี ย นรั บ เปนบุ ต รบุ ญ ธรรมในกรณี ที่อาศั ย อยู กั บ ปู - ยา ตา-ยาย หรื อญาติ ใหสมาชิ กสภา
เทศบาลนครรังสิตเปนผูรับรอง และนายกเทศมนตรีนครรังสิตเปนผูเห็นชอบ
2.3.6 นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพอนามั ย สมบู ร ณ แข็ ง แรง ปราศจากโรครายแรง หรื อ
โรคติดตอที่เปนอุปสรรคตอการเรียนโดยตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันออกใหไมเกิน ๑ เดือนถึงวันที่สมัคร
2.3.7 การพิจารณารับเด็กเขาเรียน จะพิจารณารับเขาเรียนตามลําดับที่กําหนดไว
ในขอ 3
3. การจัดลําดับรับผูเขาเรียน
3.1 เทศบาลนครรังสิต จะรับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
โดยรั บ นักเรีย นที่ ศึกษาในระดั บชั้ น ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรี ยนดวงกมล จํ า นวน 67 คน เปนลํา ดั บแรก
โดยจะตองมีการสอบขอเขียน เพื่อจัดลําดับหองเรียน
3.2 เทศบาลนครรังสิต จะพิจารณารับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในเขตชุมชน
ใกลเคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เขาเรียน ตามขอ 2.2 จํานวน 12 คน เปนลําดับที่สอง โดยจะตองมีการ
สอบขอเขียน เพื่อจัดลําดับหองเรียน หากมีผูสมัครเกินกวาจํานวนที่กําหนดโรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก
3.3 เทศบาลนครรังสิตจะรับนักเรียนประเภททั่วไป รวมจํานวน 41 คน โดยจะตองมีการ
สอบขอเขียน เพื่อจัดลําดับผูมีสิทธิ์เขาเรียนเปนลําดับที่สาม หากในกรณีที่มีนักเรียน ตามขอ 3.1 สละสิทธิ์
เทศบาลนครรังสิตจะเพิ่มจํานวนนักเรียนที่รับสมัครตามขอ 3.3 โดยลําดับเขาเรียนเรียกตามลําดับจากบัญชี
สอบคัดเลือก
หนา 3./ 4.หลักฐานในการรับสมัคร...
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4. หลักฐานในการรับสมัคร
4.1 ใบสมัครของเทศบาลนครรังสิตที่กรอกขอความสมบูรณ และติดรูปถายแลวเทานั้น
โดยใบสมัครสามารถขอรับไดที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิต หรือดาวโหลดไดที่ www.mnr.ac.th
4.2 หนังสือรับรองการเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
4.3 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ระบุผลการเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5
4.4 รูปถายหนาตรง สวมเครื่องแบบนักเรี ยนและถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ ว
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 กรณีที่บิดาและมารดามิไดอยูดวยกัน (อยาราง, ฝายใดฝายหนึ่งถึงแกกรรม)
1) สําเนาใบอยา หรือใบมรณะบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
2) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของบิ ด าหรื อ มารดาที่ นั ก เรี ย นอาศั ย อยู ดวย
จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดาที่นักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน 1 ฉบับ
4.10 กรณีที่บิดาและมารดา มิไดจดทะเบียนสมรส หรือมิไดอยูรวมกัน หรืออยูกับฝายใด
ฝายหนึ่ง
1) ใบรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต
จํานวน 1 ฉบับ
2) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของบิ ด าหรื อ มารดาที่ นั ก เรี ย นอาศั ย อยู ดวย
จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดาที่นักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน 1 ฉบับ
4.11 กรณีที่นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับบิดาและมารดา แตอาศัยอยูกับญาติ
1) ใบรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต
จํานวน 1 ฉบับ
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของญาติที่นักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบานของญาติที่นักเรียนอาศัยอยูดวย จํานวน 1 ฉบับ
4.12 กรณีที่นักเรียนมิไดอาศัยอยูกับผูอุปการะเลี้ยงดู
1) สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม
จํานวน 1 ฉบับ
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และ,หรือ มารดาบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบานของบิดา และ,หรือ มารดาบุญธรรม จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหลักฐานที่นํามาประกอบการสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ และ
หากปรากฏวานักเรียนที่สมัครไมไดรับการคัดเลือกหรือไมไดเขาเรียน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเอกสาร
หลักฐานดังกลาวในทุกกรณี
หนา 4./ 5.กําหนดการรับสมัคร...
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5. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
5.1 รับสมัครระหวางวันที่ 15 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ หองสํานักงานธุรการ (ชั้น 2) อาคารเรียน 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เลขที่ 91
ซอยรั ง สิ ต - นครนายก 56 ตํ า บลประชาธิ ป ตย อํ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โทรศั พ ทหมายเลข
0 2531 2891
5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์จับฉลาก ในวันจันทรที่ 12 กุมภาพันธ 2561
เวลา 08.30 น. เปนตนไปที่บอรดประชาสัมพันธชั้น 1 และ www.mnr.ac.th
5.3 จับฉลากนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกลเคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ในวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ใตถุนอาคารเรียน 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
5.3 สอบขอเขียนในวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียน
มัธยมนครรังสิต โดยมีกลุมสาระการเรียนรูที่สอบและตารางสอบ ดังนี้
เวลาสอบ
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

กลุมสาระฯ
จํานวนขอสอบ คะแนน
คณิตศาสตร
40 ขอ
20 คะแนน
สังคมศึกษาฯ
40 ขอ
20 คะแนน
วิทยาศาสตร
40 ขอ
20 คะแนน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาษาไทย
40 ขอ
20 คะแนน
ภาษาอังกฤษ
40 ขอ
20 คะแนน

5.4
ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ์ เ ขาเรี ย นในวั น ศุ ก รที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2561
เวลา 08.30 น. เปนตนไป ที่บอรดประชาสัมพันธชั้น 1 และ www.mnr.ac.th
5.5 รายงานตัว พรอมชําระเงิน และประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียนที่เขาใหม วันเสารที่
3 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ใตถุนอาคารเรียน 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต หากไมมามอบ
ตัวตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ติ ด ตอโทรศั พ ทหมายเลข 0 2531 2891 หรื อ ศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mnr.ac.th หรือ www.rangsit.org
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
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เลขที่ผูสมัคร

ประเภท  โควตานักเรียนในสังกัดนักเรียนชุมชนใกลเคียงนักเรียนทั่วไป

ใบสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต

ติดรูปถาย
1 นิ้ว
(2.5X 3 ซม.)

1.ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน) (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................ชือ่ เลน.............................
เชื้อชาติ...................................สัญชาติ..................................ศาสนา……………………………..……..
2. เกิดวัน…………................ที่…..…เดือน......................................พ.ศ........................ปจจุบันอายุ..................ป.................เดือน
3. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขที่....................ซอย…………..……………..……….ถนน.....................................................
ตําบล..........................................อําเภอ....................................จังหวัด........................................
4. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..............................ซอย……………………………….…………..ถนน..........................................................
ตําบล..................................อําเภอ..................................จังหวัด........................ โทรศัพท (มือถือ)……………………….………..
5. ปจจุบันกําลังศึกษาอยูโรงเรียน...............................................................................................................................................
6. ผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5 รายวิชา
วิชาภาษาไทย............................. วิชาคณิตศาสตร................................
วิชาวิทยาศาสตร......................... วิชาสังคมศึกษาฯ..............................
วิชาภาษาอังกฤษ........................ เกรดเฉลี่ยรวม...................................
7. ชื่อ-นามสกุล บิดา............................................................................ มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม  หยา  แยกกันอยู
อาชีพ...............................................โทรศัพท.........................................
8. ชื่อ-นามสกุล มารดา........................................................................มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม  หยา  แยกกันอยู
อาชีพ...............................................โทรศัพท..........................................
9. ชื่อ-นามสกุล ผูปกครอง…………………………………………………….….อาชีพ……………………………โทรศัพท……………………………
10. นักเรียนมีพี่นองรวมบิดา - มารดาเดียวกัน จํานวน.................................คน เปนบุตรลําดับที่.....................................
11. ปจจุบันนักเรียนอยูในความดูแลและอุปการะ/รับผิดชอบของ
 บิดา
 มารดา
 ทั้งบิดา - มารดารวมกัน
 ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวของ)............................................................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผูสมัคร
(…………….……………………………….…)
วันที่........เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
 ใบสมัครพรอมติดรูปถาย 1 นิ้ว
 หนังสือรับรองการเปนนักเรียนชั้น ป.6
 ปพ.1
 รูปถายหนาตรง (เครื่องแบบนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน
 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
 สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
สําเนาใบหยา หรือสําเนาใบมรณะบัตร
 สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (กรณีเปนบุตรบุญธรรม)
 ใบรับรองตามแบบของเทศบาลนครรังสิต (สท.ฯรับรอง)
 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน

ลงชื่อ...........................................................ผูปกครอง
(.........................................................)
วันที่........ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ใบ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

บันทึกขั้นตอนการรับสมัคร
1. ขั้นตรวจหลักฐาน ลงชื่อ...................
2. ขั้นกรอกขอมูล

ลงชื่อ...................

3. ขั้นตรวจสอบใบสมัคร ลงชื่อ...................
4. ขั้นรับใบเขาหองสอบ ลงชื่อ...................
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หนังสือรับรอง
วันที่............เดือน...........................พ.ศ...................
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................
ตําแหนง.........................................ขอรับรองวา(นาย/นางนางสาว)..........................................................................
เปนผูปกครองของ(เด็กชาย/เด็กหญิง).......................................................................................................................
ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่.....................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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