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ประกาศเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบท่ัวไป 
................................................................................ 

 ด้วยเทศบาลนครรังสิต จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 เพื ่อให้การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป                          
ตามนโยบายการรับสมัครนักเรียนของเทศบาลนครรังสิต จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ                       
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต                   
ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.1 จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
           นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 82 คน แบ่งเป็น 

1) ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเข้มข้น                       
     Mini English Program (MEP) จำนวน 20 คน  

2) ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์    
เข้มข้น (SM) จำนวน 20 คน 

3) ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต จำนวน 20 คน 
4) ห้องเรียนปกติ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตามความ

สนใจ (SBMLD) จำนวน 22 คน โดยเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมกลุ่มตามความสนใจ 
ได้แก ่ 

(1) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์-IT  
(2) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์   
(3) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี   
(4) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์   
(5) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์และการโรงแรม 
(6) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน   
(7) กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 

 

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1.2.1 ประเภทนักเร ียนห้องเร ียนหลักสูตรพัฒนาผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเล ิศด ้าน
ภาษาอังกฤษเข้มข้น Mini English Program (MEP) 20 คน 

(1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 2.50  

(3) เป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
         (๔) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายแรง                           

หน้าที่ 2/หรือโรค… 
 



หรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน            
  (๕) การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน จะพิจารณารับเข้าเรียนตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3 

  1.2.2 ประเภทนักเร ียนห้องเร ียนหลักสูตรพัฒนาผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเล ิศด ้าน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เข้มข้น (SM) จำนวน 20 คน 

(1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 2.50 

(3) เป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
         (๔) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายแรง                           
  หรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน            
  (๕) การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน จะพิจารณารับเข้าเรียนตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3 

  1.2.3 ประเภทโควตาน ักเร ียนในส ังก ัดเทศบาลนครร ังส ิต จำนวน 20 คน                 
โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
    (1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนดวงกมล 
    (2)น ักเร ียนม ีส ุขภาพอนาม ัยสมบ ูรณ ์  แข ็งแรง ปราศจากโรคร ้ ายแรง                           
    หรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน           
     (3)  การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน จะพิจารณารับเข้าเรียนตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3 

  1.2.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 22 คน 
  (1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 2.50  
         (3) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายแรง                                 
                                 หรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน            
  (4) การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน จะพิจารณารับเข้าเรียนตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3 

1.3 การจัดลำดับรับผู้เข้าเรียน 
          1.3.1 เทศบาลนครรังสิต จะรับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
โดยรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดวงกมล จำนวน 20 คน เป็นลำดับแรก                        
โดยดูผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ในการจัดลำดับเข้าเรียน 
สำหรับนักเรียนที่สมัครแล้วไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนใน 20 คน โรงเรียนจะให้นักเรียนเข้าสอบ            
และพิจารณาผลการสอบคัดเลือกและเรียงลำดับร่วมกับนักเรียน ตามข้อ 1.3.2 , 1.3.3 
  1.3.2 เทศบาลนครร ั งส ิตจะร ับนักเร ียนประเภทท ั ่ ว ไป รวมจำนวน  22 คน                        
โดยมีการสอบข้อเขียน เพ่ือจัดลำดับผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน  
  1.3.3 หากในกรณีที ่มีนักเรียน ตามข้อ 1.3.1 สละสิทธิ์ เทศบาลนครรังสิตจะเรียก
นักเรียนที่ขึ้นบัญชีลำดับสำรองในแต่ละประเภท เว้นแต่นักเรียนประเภทนั้นจะสมัครเข้าเรียนไม่เต็มจำนวน 
เทศบาลนครรังสิตจะเพิ่มโควตาให้กับนักเรียน ตามข้อ 1.3.2 โดยเรียงลำดับเข้าเรียนตามลำดับจากบัญชี           
สอบคัดเลือก 
 

1.4 การรับสมัคร 
         1.4.1 สมัครผ่านระบบการรับสมัครของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยการกรอกข้อมูล            
ให้สมบูรณ์และแนบภาพถ่ายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเข้าสู่ระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.mnr.ac.th                        
หากไม่สามารถสมัครที่บ้านได้ทางโรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับอำนวยความสะดวก
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หน้าที่ 3/ในการ… 
 



 

ในการสมัครไว้ที่ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการในวันและเวลาราชการ (ห้อง 424 อาคารเรียน 4 ชั้น 2) โรงเรียน
มัธยมนครรังสิต โดยในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำเข้าภาพถ่ายหรือไฟล์แสกน ของเอกสารดังต่อไปนี้ 
         1.4.2 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         1.4.3 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ระบุผลการเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5  
        1.4.4 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 
  1.4.5 สูติบัตร 
        1.4.6 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนปรากฏหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าข้อมูล
ของนักเรียนคู่กัน    
  1.4.7 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมาย 
  1.4.8 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองตามกฎหมายปรากฏหน้ารายการเกี่ยวกับบ้าน
และหน้าข้อมูลของผู้ปกครองคู่กัน    
  หากปรากฏว่านักเรียนที่สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้เข้าเรียน ทางโรงเรียน                   
ขอสงวนสิทธิ์ลบเอกสารออกจากระบบรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 
 

1.5 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

  1.5.1 รับสมัคร 
1) ประเภทหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์

เข้มข้น (SM) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566                  
ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

2) ประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเข้มข้น 
Mini English Program (MEP) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

3) ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (โรงเรียนดวงกมล) ระหว่าง
วันที่ 1 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

4) ประเภทนักเรียนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 6 มีนาคม                  
พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

  1.5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ

เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์เข้มข้น (SM) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 
ผ่าน เว็บไซต์  www.mnr.ac.th  

2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเข้มข้น Mini English Program (MEP) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2566 ผ่าน เว็บไซต์ www.mnr.ac.th 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประเภทนักเรียนทั่วไปวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2566 ผ่าน เว็บไซต์ www.mnr.ac.th 

  1.5.3 การสอบคัดเลือก  
1) ประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ –

คณิตศาสตร์เข้มข้น (SM) คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยมีวิชาที่สอบและตารางสอบ ดังนี้ 
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หน้าที่ 4/ตาราง… 
 



เวลาสอบ วิชา จำนวนข้อสอบ คะแนน 
09.00 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ 25 คะแนน 
 คณิตศาสตร์ 25 ข้อ 25 คะแนน 
2) ประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ

เข้มข้น Mini English Program (MEP) คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนในวันที่                
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยมีวิชาที ่สอบ               
และตารางสอบ ดังนี้ 
เวลาสอบ วิชา จำนวนข้อสอบ คะแนน 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 10 ข้อ 10 คะแนน 
 วิทยาศาสตร์ 10 ข้อ 10 คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ 30 คะแนน 
3) ประเภทนักเร ียนทั ่วไป คัดเล ือกโดยสอบข้อเขียนในวันที ่ 25 มีนาคม                    

พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยมีวิชาที่สอบและตารางสอบ ดังนี้ 
เวลาสอบ วิชา จำนวนข้อสอบ คะแนน 

09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 10 ข้อ 10 คะแนน 
 วิทยาศาสตร์ 10 ข้อ 10 คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ 10 คะแนน 
 ภาษาไทย 10 ข้อ 10 คะแนน 
 สังคมศึกษา 10 ข้อ 10 คะแนน 

  1.5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศด้านภาษาอังกฤษเข้มข้น Mini English Program (MEP) และห้องเรียน
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์เข้มข้น 
(SM) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิต และระบบ
รับสมัครนักเรียนเว็บไซต์ www.mnr.ac.th 

2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครรังสิต (โรงเรียนดวงกมล) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่โรงเรียนมัธยม
นครรังสิต และระบบรับสมัครนักเรียนเว็บไซต์ www.mnr.ac.th  

3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทนักเรียนทั่วไป  วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิต และระบบรับสมัคร
นักเรียนเว็บไซต์ www.mnr .ac.th 

  1.5.5 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและยืนยันการเข้าเรียน 
1) ประเภทหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์

เข้มข้น (SM) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 
2) ประเภทห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ

เข้มข้น Mini English Program (MEP) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทาง
ระบบรับสมัครนักเรียน 
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3) ประเภทโควตานักเร ียนในสังกัดเทศบาลนครรังส ิต (โรงเรียนดวงกมล)               
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 

4) ประเภทนักเรียนทั่วไป วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน 
1.6 มอบตัวเป็นนักเรียน 

  1.6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
(โรงเรียนดวงกมล) ประเภทนักเรียนห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเข้มข้น 
Mini English Program (MEP) ประเภทนักเร ียนห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ เข้มข้น (SM) และประเภทนักเรียนทั่วไป มอบตัวพร้อมชำระเงินในวันที ่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. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.1 จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  72  คน แบ่งเป็น 
1) ประเภทโควตานักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเร ียนมัธยมนครรังสิต  

จำนวน 40 คน แบ่งเปน็โควตาแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน และแผนการเรียนหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามวิชาเอก 
จำนวน 25 คน 

2) แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู ้เร ียนสู ่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน โดยแบ่งกลุ่มการเรียน โดยเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ตามวิชาเอก ดังนี้ 

(1) วิชาเอก เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
(2) วิชาเอก เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(3) วิชาเอก เตรียมวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เลือกเรียนวิชา
เพิ่มเติมตามวิชาเอก โดยเลือกเรียนตามความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 22 คน              
โดยเลือกกลุ่มการเรียน ได้แก่  

                                               (๑) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
         (๒) วิชาเอก ภาษาจีน 
         (๓) วิชาเอก ทัศนศิลป์ 
         (๔) วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ (ดนตรี) 
         (๕) วิชาเอก นาฏยศิลป์และศิลปะการแสดง  
         (๖) วิชาเอก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
         (๗) วิชาเอก อาหารและโภชนาการ 
         (๘) วิชาเอก ศิลปะประดิษฐ์ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.2.1 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
จำนวน 40 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  (1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
  (2) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายแรง                             
       หรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน            
   (3) การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน จะพิจารณารับเข้าเรียนตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 
   2.2.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 32 คน 

(1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(2) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
(3) การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน จะพิจารณารับเข้าเรียนตามลำดับที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 

2.3 การจัดลำดับรับผู้เข้าเรียน 
          2.3.1 เทศบาลนครรังสิต จะรับนักเรียนประเภทโควตานักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3                
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 40 คน เป็นลำดับแรก โดยดูผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนและสอบ
ข้อเขียนเพื ่อพิจารณาเลือกแผนการเรียน โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู ้เรียนสู ่ความเป็นเลิศ                   
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน และแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
จำนวน 25 คน  
  2.3.2 เทศบาลนครรังสิตจะรับนักเรียนประเภททั่วไป รวมจำนวน 32 คน โดยมีการสอบ
ข้อเขียน เพ่ือจัดลำดับผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 
  2.3.3 หากในกรณีที่มีนักเรียน ตามข้อ 2.3.1 สละสิทธิ์ เทศบาลนครรังสิตจะเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชี
ลำดับสำรองในแต่ละประเภท เว้นแต่นักเรียนประเภทนั้น จะสมัครเข้าเรียนไม่เต็มจำนวนเทศบาลนครรังสิตจะเพิ่มโควตา
ให้กับนักเรียน ตามข้อ 2.3.2 โดยเรียงลำดับเข้าเรียนตามลำดับจากบัญชีสอบคัดเลือก 

2.4 การรับสมัคร 
         2.4.1 สมัครผ่านระบบการรับสมัครของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยการกรอกข้อมูล                
ให้สมบูรณ์และแนบภาพถ่ายชุดนักเรียนและเอกสาร โดยเข้าสู ่ระบบรับสมัครที่ เว ็บไซต์ www.mnr.ac.th               
หากไม่สามารถสมัครที่บ้านได้ทางโรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับอำนวยความสะดวก            
ในการสมัครไว้ที่ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ (ห้อง 424 อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ) โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ในวัน                
และเวลาราชการ โดยในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำเข้าภาพถ่ายหรือไฟล์แสกน ของเอกสารดังต่อไปนี้ 
         2.4.2 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
         2.4.3 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  
        2.4.4 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  
  2.4.5  สูติบัตร 
        2.4.6 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนปรากฏหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าข้อมูล
ของนักเรียนคู่กัน    
  2.4.7 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมาย 
  2.4.8 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองตามกฎหมายปรากฏหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้า
ข้อมูลของผู้ปกครองคู่กัน    
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  หากปรากฏว่านักเรียนที ่สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้เข้าเรียน ทางโรงเรียน             
ขอสงวนสิทธิ์ลบเอกสารออกจากระบบรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 

  2.5 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

  2.5.1 รับสมัคร 
1) ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนครรังสิตระหว่างวันที่ 

1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน หรือที่ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2) แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 

3) แผนการเร ียนหลักส ูตรพัฒนาผู ้ เร ียนส ู ่ความเป็นเล ิศเฉพาะด้าน  ระหว ่าง                     
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 

  2.5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
1) ประเภทโควตาน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  3 โรงเร ียนม ัธยมนครร ังสิต                           

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางระบบรับสมัครนักเรียน www.mnr.ac.th 

2) แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

3) แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน วันที่ 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2566 

  2.5.3 การสอบคัดเลือก  
1) ประเภทโควตานักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 

คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมัธยม
นครรังสิต โดยมีวิชาที่สอบและตารางสอบ ดังนี้ 
เวลาสอบ วิชา จำนวนข้อสอบ คะแนน 

09.00 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ 25 คะแนน 
 คณิตศาสตร์ 25 ข้อ 25 คะแนน 
 ภาษาไทย 25 ข้อ 25 คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ 25 คะแนน 
2) ประเภทแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนในวันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566                 
ณ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โดยมีวิชาที่สอบและตารางสอบ ดังนี้ 
เวลาสอบ วิชา จำนวนข้อสอบ คะแนน 

09.00 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 30 ข้อ 30 คะแนน 
 คณิตศาสตร์ 30 ข้อ 30 คะแนน 
 ภาษาไทย 20 ข้อ 20 คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ 20 คะแนน 
3) ประเภทแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู ้เรียนสู ่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

คัดเล ือกโดยสอบข้อเขียนในวันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเร ียน                
มัธยมนครรังสิต โดยมีวิชาที่สอบและตารางสอบ ดังนี้ 
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เวลาสอบ วิชา จำนวนข้อสอบ คะแนน 
09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 20 ข้อ 20 คะแนน 
 วิทยาศาสตร์ 20 ข้อ 20 คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ 30 คะแนน 
 ภาษาไทย 30 ข้อ 30 คะแนน 

  2.5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที ่โรงเรียนมัธยม              
นครรังสิต และระบบรับสมัครนักเรียนเว็บไซต์ www.mnr.ac.th  

2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ว ันที ่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566                    
ท ี ่ โ รง เร ียนม ัธยมนครร ั งส ิต  และระบบร ับสม ัครน ักเร ียนเว ็บไซต์  
www.mnr.ac.th 

3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนา
ผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิตและระบบรับสมัครนักเรียนเว็บไซต์  
www.mnr.ac.th 

  2.5.5 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและยืนยันการเข้าเรียน 
1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที ่โรงเรียนมัธยม           
นครรังสิตและระบบรับสมัครนักเรียนเว็บไซต์ www.mnr.ac.th 

2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วันที ่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่
โรงเรียนมัธยมนครรังสิตและระบบรับสมัครนักเรียนเว็บไซต์ www.mnr.ac.th  

3) ประกาศรายชื ่ อผู ้ ผ ่ านการคัด เลื อกแผนการ เรียนหลักสูตรพัฒนา
ผู ้ เ รี ยนสู ่ ความเป็น เลิศ เฉพาะด้ านวันที ่  30 มีนาคม พ.ศ.  2566 
โ ร ง เ ร ี ยนมั ธ ยมนครร ั ง ส ิ ตและร ะบบร ั บสม ั ค รนั ก เ ร ี ยน เ ว ็ บ ไ ซต ์  
www.mnr.ac.th 

2.6 มอบตัวเป็นนักเรียน 
  2.6.1 นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ประเภทโควตานักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
และแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านมอบตัวพร้อมชำระเงินในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.  

2.6.2  ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 4 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
  2.6.3 มอบตัวและชำระเงินตามลำดับคิว ณ ห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
หากไม่มามอบตัวและชำระเงินตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรอง            
มารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566  
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QR Code เว็บไซต์โรงเรียน 
เพื่อสมัครเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

ในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบท่ัวไป 

www.mnr.ac.th 

เอกสารที่ใช้ในสมัครเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
1) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 
2) สูติบัตร 
3) เอกสารระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)   

(1) สมัคร ม.1 ผลการเรียน ป.4-ป.5 
(2) สมัคร ม.4 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  

4) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน   
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง 

5) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าข้อมูลบุคคลคู่กัน 
- นักเรียน  
- ผู้ปกครอง 

 
 

   
 
 

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนสแกน QR Code 


