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ประกาศเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต  

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566 
................................................................................ 

 ตามที่เทศบาลนครรังสิตได้กำหนดให้โรงเรียนมัธยมนครรังสิตเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการ              
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ           
ด้านกีฬา เทศบาลนครรังสิต  
 เพื ่อให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริม            
และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป
ตามนโยบาย การรับสมัครนักเร ียนของเทศบาลนครรังส ิต จ ึงประกาศร ับสมัครนักเร ียนเข้า ศ ึกษา                       
ในโรงเรียนมัธยมนครรังส ิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2566                        
ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้  

1. ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครมี 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล (ชาย) , ฟุตบอล (ชาย) , วอลเลย์บอล (ชาย) 

1.1 จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โควตาความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ประเภทหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยแบ่ง
ตามชนิดกีฬาดังนี้ 
        1.1.1 กีฬาฟุตซอล ประเภทชาย จำนวน 16 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 13 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  8 คน 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 จำนวน  6 คน 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  2 คน 

       1.1.2 กีฬาฟุตบอล ประเภทชาย จำนวน 30 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 13 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  30 คน 
        1.1.3 กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทชาย จำนวน 10 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 13 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  10 คน 
 1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1.2.1 ประเภทกีฬาฟุตซอล ประเภทชาย จำนวน 16 คน   

   1) มีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล 

   2) มีอายุครบตามรุ่นที่รับสมัครในแต่ละระดับชั้น 

   3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
       และการเล่นกีฬาฟุตซอล 

   4) มีสัญชาติไทย 
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5) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม 

   6) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

   7) ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา   

  1.2.2 ประเภทกีฬาฟุตบอล ประเภทชาย จำนวน 30 คน   

   1) มีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล 

   2) มีอายุครบตามรุ่นที่รับสมัครในแต่ละระดับชั้น 

   3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
               และการเล่นกีฬาฟุตบอล 

   4) มีสัญชาติไทย 

   5) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม 

   6) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

   7) ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

   8) ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข จากศูนย์ฝึกเยาวชนฟุตบอล
       OAZ ACADEMY  

   1.2.3 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทชาย จำนวน 10 คน   
                                                  1)  มีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด 
                                  2) มีอายุครบตามรุ่นทีร่ับสมัครในแต่ละระดับชั้น 
                                  3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา             
                                  และการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
  4) มีสัญชาติไทย 
                                  5) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม 
                                  6) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
                                  7) ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 
 

1.3 การจัดลำดับรับผู้เข้าเรียน 
          1.3.1 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รับนักเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ประเภทหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านกีฬาฟุตซอล-ฟุตบอล และด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
(SBMLD) โดยรับนักเรียนที่สมัครและมีรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์สอบตามวันเวลาที ่กำหนดหากผ่านการคัดเลือก              
จะถูกพิจารณาเป็นลำดับแรก สำหรับนักเรียนที่ ไม่ได้สมัครในเวลาที ่กำหนดตามที ่โรงเรียนประกาศ                      
และมาสมัครในวันคัดเลือก หากผ่านการคัดเลือก จะถูกพิจารณาให้เข้าเรียนในลำดับถัดไป   
  1.3.2 หากในกรณีที่มีนักเรียน ตามข้อ 1.3.1 สละสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมนครรังสิตจะเรียก
นักเรียนที่ขึ้นบัญชีอันดับสำรองในแต่ละประเภท หรือทางโรงเรียนมัธยมนครรังสิตจัดทำประกาศรับสมัคร
นักเรียน ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา รอบ 2 เพ่ิมเติม 

 1.4 การรับสมัคร 
สมัครผ่านระบบการรับสมัครของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ ์

และแนบภาพถ่ายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านช่องทางดังนี้ 
       1. เว็บไซต์ www.mnr.ac.th  
       2. Facebook Fanpage ฟุตซอลโรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
       3. Facebook Fanpage วอลเลย์บอลโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
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หากไม่สามารถสมัครที ่บ้านได้ทางโรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
สำหร ับอำนวยความสะดวกในการสม ัครไว ้ที่ ห ้องสำน ักงานฝ ่ายว ิชาการในว ันและเวลาราชการ  
(ห้อง 424 อาคารเรียน 4 ชั้น 2) โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำเข้าภาพถ่าย
หรือไฟล์แสกน ของเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน 
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน ๑ ชุด 
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด 
   4. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงานต่าง ๆ   
  หากปรากฏว่านักเรียนที่สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้เข้าเรียน ทางโรงเรียน              
ขอสงวนสิทธิ์ลบเอกสารออกจากระบบรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 

1.5 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

  1.5.1 รับสมัคร 
1) ประเภทกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที ่ 17 มกราคม ถึง ว ันที่  6 กุมภาพันธ์                  

พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน  
2) ประเภทกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2566  

ทางระบบรับสมัครนักเรียน   
3) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างว ันที ่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที ่ 6  มีนาคม              

พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

  1.5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะ 
1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะประเภทฟุตซอล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ผ่านเว็บไซต์ www.mnr.ac.th และFacebook ฟุตซอลโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะประเภทฟุตบอล วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผ่านเว็บไซต์ www.mnr.ac.th และFacebook ฟุตซอลโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
3) ประกาศรายชื ่อผ ู ้ม ีส ิทธิ์สอบทักษะประเภทวอลเลย์บอล ว ันที ่ 10 มีนาคม                     

พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.mnr.ac.th และFacebook  วอลเลย์บอลโรงเรียน
มัธยมนครรังสิต 

  1.5.3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

         ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาที่สมัคร 100 คะแนน 

  1.5.4 การสอบคัดเลือก  
1) ประเภทนักเรียนกีฬาฟุตซอล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลนครรังสิต  
ซอยรังสิต-นครนายก 30 

2) ประเภทนักเรียนกีฬาฟุตบอล วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566   
เวลา 08.30 น.  เป ็นต ้นไป  ณ สนามฟ ุตบอล Oaz football school                  
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

    3)  ประเภทนักเรียนกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566   
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนดวงกมล 
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  1.5.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผ่านเว็บไซต์ 
www.mnr.ac.th และFacebook โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  

  1.5.6 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและยืนยันการเข้าเรียน 
 ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน                        
   มัธยมนครรังสิต 

1.6 มอบตัวเป็นนักเรียน 
  1.6.1 นักเร ียนช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  1 ถึงช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  3 ประเภทโควตา
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านกีฬาฟุตซอล 
ด้านกีฬาฟุตบอล และด้านกีฬาวอลเลย์บอล มอบตัวพร้อมชำระเงินในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566                 
เวลา 09.00 – 16.00 น.  
  1.6.2 ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
  1.6.3 มอบตัวและชำระเงินตามลำดับคิว ณ ห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
หากไม่มามอบตัวและชำระเงินตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรอง          
มารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566  
 
 2. ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1 จำนวนนักเรียนที่รับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โควตา
ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ประเภทแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู ่ความเป็นเลิศวิชาเอก            
พลศึกษา โดยแบ่งตามชนิดกีฬาดังนี้ 

2.1.1 กีฬาฟุตซอล ประเภทชาย จำนวน 5 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน 
  2.1.2 กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทชาย จำนวน 6 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
      - รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน 
  2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.2.1 ประเภทกีฬาฟุตซอล ประเภทชาย จำนวน 5 คน   
  1) มีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล 
  2) มีอายุครบตามรุ่นที่รับสมัครในแต่ละระดับชั้น 
  3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการเล่นกีฬาฟุตซอล 
  4) มีสัญชาติไทย 
  5) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม 
  6) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
  7) ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  

        2.2.2 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทชาย จำนวน 6 คน   

1) มีความถนัดและความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอล
ชายหาด 

  2) มีอายุครบตามรุ่นที่รับสมัครในแต่ละระดับชั้น 
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หน้าที่ 5/3) มรี่างกาย… 
 



 

 

3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 

  4) มีสัญชาติไทย 
  5) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียนเดิม 
  6) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
  7) ผู้ปกครองยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน 
 2.3 การจัดลำดับรับผู้เข้าเรียน 
          2.3.1 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รับนักเรียนประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา
ประเภทหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านกีฬาฟุตซอล และด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยรับนักเรียน           
ที ่สมัครและมีรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์สอบตามวันเวลาที ่กำหนด หากผ่านการคัดเลือกจะถูกพิจารณาเป็นลำดับแรก                
สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สมัครในเวลาที่กำหนดตามที่โรงเรียนประกาศ และมาสมัครในวันคัดเลือกหากผ่านการคัดเลือก
จะถูกการพิจารณาให้เข้าเรียนในลำดับถัดไป   
  2.3.2 หากในกรณีที่มีนักเรียน ตามข้อ 2.3.1 สละสิทธิ์ เทศบาลนครรังสิตจะเรียกนักเรียน           
ที ่ขึ้นบัญชีลำดับสำรองในแต่ละประเภท หรือทางโรงเรียนมัธยมนครรังสิตจัดทำประกาศรับสมัครนักเรียน  
ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา รอบ 2 เพ่ิมเติม 

  2.4 การรับสมัคร 
         สมัครผ่านระบบการรับสมัครของโรงเร ียนมัธยมนครรังส ิต โดยการกรอกข้อ มูล          

ให้สมบูรณ์และแนบภาพถ่ายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านช่องทางดังนี้ 
      1. เว็บไซต์ www.mnr.ac.th  
      2. Facebook Fanpage ฟุตซอลโรงเรียนมัธยมนครรังสิต  

                               3. Facebook Fanpage วอลเลย์บอลโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
หากไม่สามารถสมัครที ่บ้านได้ทางโรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์

สำหร ับอำนวยความสะดวกในการสม ัครไว ้ท ี ่ห ้องสำน ักงานฝ ่ายว ิชาการในว ันและเวลาราช การ  
(ห้อง 424 อาคารเรียน 4 ชั้น 2) โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำเข้าภาพถ่าย
หรือไฟล์แสกน ของเอกสารดังต่อไปนี้ 
   1. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน 
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน ๑ ชุด 
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด 
   4. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงานต่าง ๆ   
  หากปรากฏว่านักเรียนที ่สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้เข้าเรียน ทางโรงเรียน                 
ขอสงวนสิทธิ์ลบเอกสารออกจากระบบรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 

2.5 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

  2.5.1 รับสมัคร 
   1) ประเภทกีฬาฟุตซอล ระหว่างว ันที ่ 17 มกราคม ถึงว ันที่  6 กุมภาพันธ์                   
พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน   
   2) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

  2.5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะ 
   1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะประเภทฟุตซอล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
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QR Code เว็บไซต์โรงเรียนเพื่อสมัครเข้า ปีการศึกษา 2566 
ในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบโควตาความสามารถพิเศษ 

www.mnr.ac.th  

เอกสารที่ใช้ในสมัครเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 1. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน ๑ ชุด 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด 
 4. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงานต่าง ๆ  

 
   

 
 

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนสแกน QR Code 


