
 

 

 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ 
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕61 

…………………………………………………………………………………………… 

 ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ จะด าเนินการขยาย
ระยะเวลารับสมัครนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕61  ๓ ระดับช้ัน คือ ประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 1 – 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕61 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๑.๒ เป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป และไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน 
 ๑.๓ มีพื้นความรู้ในแต่ละระดับดังนี้ 
  - ระดับประถมศึกษา ไม่จ ากัดความรู้ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบได้วุฒิหรือระดับช้ันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ หรือประถมศึกษาปีที่ ๗ หรือประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือการศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ ๓ หรือการศึกษาผู้ใหญ่
แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ ๓ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือระดับประถมศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือวุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่า
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ หรือนักธรรมช้ันเอกหรือธรรมศึกษาเอก 
หรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อสิทธิบางอย่าง หรือใบรับรองวุฒิการสอบ
เทียบความรู้ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๗ เพื่อสิทธิบางอย่าง หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับช้ัน 
(เกรด) การศึกษาปีที่ ๗ หรือสอบได้ระดับช้ัน (เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ ๗ ผู้สอบตก ป.๗ ปีการศึกษา 
๒๕๒๐ ถือว่าได้ ป.๖ ส าหรับพระภิกษุ สามเณรจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงข้างต้นและต้องสอบไล่ ได้
นักธรรมชั้นโทมาก่อน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบได้วุฒิหรือระดับช้ันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ สอบได้
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖ เดิม) หรือประโยคมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ.๓) หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือ
การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๔ หรือการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ ๔ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ หรือใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ เพื่อสิทธิบางอย่าง หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับช้ัน (เกรด) การศึกษาปีที่ ๑๐ หรือ
สอบได้ระดับช้ัน (เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ ๑๐ หรือผู้สอบตก ม.ศ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ถือว่าได้ ม.๓  
 

 

 



 
ส าหรับพระภิกษุสามเณรจะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นไปตามมติเถรสมาคม 
2. หลักฐานการสมัคร 
 2.1 ใบสมัคร 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านตนเองทีม่ีช่ือบิดา มารดา พรอ้มฉบบัจริงมาแสดง 
 2.3 ส าเนาบัตรประชาชนตนเอง พร้อมฉบับจรงิมาแสดง 
 2.4 ส าเนาหนงัสอืส าคัญแสดงวุฒกิารศึกษา จ านวน 2 ฉบับ เช่น ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผล
การเรียน พร้อมฉบับจริงมาแสดง 
 2.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 4 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นด า สวมเสื้อสีขาวมปีกหรือชุด
สุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ใช่รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์)  
 2.6 ส าเนาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง พรอ้มฉบบัจริงมาแสดง เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  ใบทะเบียนสมรส  
ใบหย่า ฯลฯ 

3.วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 เปิดรบัสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที ่
 3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  โทร.044-607148 
 3.2 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอโนนสุวรรณ  โทร.044-607010 
 3.3 กศน.ต าบลโนนสุวรรณ  โทร.086-8566847 
 3.4 กศน.ต าบลโกรกแก้ว  โทร. 081-4709462 
 3.5 กศน.ต าบลทุ่งจงัหัน  โทร.081-0316241 
 3.6 กศน.ต าบลดงอีจาน  โทร.089-7160222 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 

 

 
(นายอัฏฐพล  สังข์โชติพงศ์) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๔๒๐๙/275                           กศน.อ าเภอโนนสุวรรณ 
                              อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบรุีรมัย ์   

 

              7  พฤษภาคม  ๒๕61 
 

เรื่อง   ขอขยายระยะเวลารบัสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
           

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรรีัมย์ 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย    ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาฯ      จ านวน  1  ชุด 
                                   

                 ตามที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดบรุีรมัย์  ได้ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ  ได้ประกาศขยายระยะเวลาในการรบัสมัครนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2561  เพื่อให้ขยายระยะเวลารบัสมัครในเขตบริการใหท้ั่วถึงตามความต้องการ  
 

           ในการนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ            
จึงเรียนมาเพื่อขออนญุาตขยายระยะเวลาการรบัสมัครนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561       
ตั้งแต่วันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2561 นั้น 
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
         
 
 
 
 

                     (นายอัฏฐพล  สังข์โชติพงศ)์ 
                     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนสุวรรณ 

 
 
 
 
งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โทร.  ๐๔๔๖๐๗๑๔๘ 
E-mail : nonsuwan@buriram.nfe.go.th 
 
 
 

“คนบรุรีมัย ์ครอบครวัเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั ลกูหลานรชักาลที ่๑” 
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